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Kiezen
Door in twee jaar tijd verschillende classes 
te volgen kom je er achter wat bij jou past.
We hopen daarom dat je juist ook classes 
kiest die je nog niet zo goed kent.

Tijdens de mentorles word je geholpen bij 
het maken van een keuze. Ook sta je af en 
toe met de mentor en je klasgenoten stil 
bij jouw ervaring met de class die je volgt: 
wat spreekt je aan? Wat kun je goed? 
Aan het eind van klas 2 heb je al een klein 
beetje in beeld bij welke uitstroom
richting(en) je jouw talent goed kwijt kunt.

Je kiest telkens drie classes waarvoor je 
geplaatst wilt worden. Bij de uiteindelijke 
indeling proberen we rekening te houden 
met jouw keuzes. Mocht dat niet lukken, 
dan hoor je dat van ons. Voor sommige 
classes geldt een selectieprocedure.

Welke class kies jij?
Het Ichthus College heeft goud in handen: jouw talent! We doen er dan ook 

alles aan om jou te stimuleren je talent te ontdekken en je verder te brengen. 

Dat doen we onder andere met onze ‘Talentclasses’ voor leerjaar 1 en 2.

Waarom classes?
De wereld verandert snel. Of je nu arts wilt 
worden, timmerman of hoteleigenaar, elk 
beroep ziet er over 10 jaar anders uit dan 
nu. Hoe? Dat weet niemand precies.
Daarom vinden we het belangrijk dat je 
jouw talent kunt ontdekken. Want je 
talent kun je in de toekomst altijd 
gebruiken. Op het Ichthus College krijg je 
volop de kans te laten zien wie jij bent en 
hoe jij in de wereld staat. De classes helpen 
je daarbij.

Wat is een class?
Een class is een keuzevak van 2 uur per 
week dat aansluit op jóuw interesses. 
Omdat jij natuurlijk andere dingen leuk 
vindt dan iemand anders kun je uit veel 
verschillende classes kiezen. 

In een class werk je aan projecten en ben je 
vooral praktisch bezig: in veel gevallen werk 
je aan een opdracht of eindpresentatie.
Soms werk je samen met bedrijven, 
verenigingen en instellingen binnen een 
interessegebied.

Ontdekken wat bij je past
We willen graag dat je er achter komt waar 
jouw interesse en talent ligt. Bij de Vakroute 
maak je bij TIZ (Talent in Zicht) al verschil
lende richtingen mee. Daarnaast kies je een 
class voor een heel jaar. Bij de VHBORoute 
en Academische Route kies je 2 keer per jaar 
een nieuwe class. Deelname aan de classes 
is verplicht. Voor sommige classes vragen 
we een kleine bijdrage voor materiaal
kosten of activiteiten.

VAKROUTE
Doorstroomprofielen MBO

VHBO-ROUTE
Doorstroomprofielen MBO/HBO

ACADEMISCHE ROUTE
Doorstroomprofielen WO

Consumptief
Economie
Natuur en milieu 
Sport en veiligheid
Techniek
Vormgeving/Entertainment/
kunst
Zorg en welzijn

Consumptief
Economie
Natuur en milieu 
Sport en veiligheid
Techniek
Vormgeving/Entertainment/
kunst
Zorg en welzijn

Aarde & milieu 
Cultuur en kunst
Economie & bedrijf
Exact en informatica
Gedrag & maatschappij
Gezondheid
Onderwijs & opvoeding
Recht & bestuur
Taal & communicatie
Techniek
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Skelterclass
In deze class ga je met een groepje een 
eigen skelter ontwerpen én bouwen: 
eentje waar je zelf op kunt rijden. Deze 
maak je van metaal, waarbij je dus 
bijvoorbeeld leert lassen. Je kunt je skelter 
helemaal afmaken door er een echte 
motor in te bouwen. 
Kosten: 50 euro voor materiaal 

Sportclass 
Houd je van sport, ben je zelf graag actief 
bezig en lijkt het je leuk om kennis te 
maken met verschillende sporten? In deze 
class leer je niet alleen de spelregels van 
de sporten, maar ook hoe je op een leuke 
manier een wedstrijd of toernooi kunt 
organiseren. Deze class bereidt je voor op 
de Sportklas.
Kosten: 75 euro

Theaterclass
Ben jij gek op toneelspelen? Vind jij drama 
één van de leukste vakken op school? Vind 
jij uitbeelden, creatief bezig zijn, je fantasie 
gebruiken en je uitleven op het toneel te 
gek? Meld je dan aan voor de Theaterclass 
op Via. In de Theaterclass leer je hoe je nog 
beter toneel kunt spelen, hoe je met vaste 
tekst kunt werken, maar ook hoe je kunt 
improviseren zoals de lama’s doen. Twee 

keer in het jaar zul je een presentatie/
voorstelling spelen voor publiek. Ook gaan 
we naar het theater om een ‘’echte’’ voor
stelling te zien. Ben je creatief, heb je spel
durf, houd je van toneelspelen en heb je zin 
om meer les te krijgen in drama dan je nu 
krijgt? Schrijf je dan in voor de Theaterclass.
Kosten: geen

Topchefclass 
In deze praktische class ben je vooral bezig 
met koken. Je leert over verschillende 
bereidingstechnieken, eten uit andere 
culturen en “onbekende” ingrediënten. Je 
maakt bijna elke week een nieuw gerecht. 
Bijna… want je krijgt ook theorielessen. 
Denk hierbij aan hygiënisch werken, 
gezonde voeding en het lezen van 
etiketten. 
Kosten: 100 euro

Voetbalclass 
Ben je gek op voetbal en zou je best wat 
extra willen trainen onder schooltijd? 
Om aan deze class mee te kunnen doen, 
moet je lid zijn van een voetbalvereniging. 
Onder begeleiding van een professionele 
trainer verbeter je je techniek, leer je bles
sures voorkomen en beter op je gezond
heid te letten. 
Kosten: 50 euro

Artclass tekenen 
Deze class is voor kunstzinnige en 
 creatieve mensen die graag tekenen. 
Je gaat aan de slag met verschillende 
  teken en handvaardigheidtechnieken die 
in de gewone les niet aan bod komen. 
Kosten: 25 euro voor materiaal 

Danceclass 
Houd je van dansen? Of je er nu goed in 
bent of (nog) niet: meld je aan voor de 
Danceclass! Je gaat dan twee uur per week 
keihard aan het werk met verschillende 
dansstijlen als latin, hiphop, jazz, modern 
en showdance. Daarnaast werk je aan je 
conditie, spieren en lenigheid.
Uiteindelijk treden we met alle danceclass
leerlingen op. 
Kosten: geen

Houtclass 
In deze class maak je met hout van alles 
voor je eigen kamer, zoals een windvanger, 
een tafeltje, een stoel. Je maakt kennis met 
allerlei houttechnieken en je leert 
ontwerpen. Een prima voorbereiding op 
Bouw en Interieur. 
Kosten: 75 euro

Mediaclass
Foto’s, video, internet, drukwerk... Ben jij 
gek op media en vormgeving? In deze class 
leer je hoe je een boodschap of informatie 
op een aantrekkelijke manier kunt over
brengen en hoe belangrijk een imago is.
Verder leer je onder meer hoe je met de 
computer animaties voor websites kunt 
maken en hoe je foto’s en video’s kunt 
bewerken.
Kosten: 15 euro (voor materiaal en licentie)

Classes Vakroute 
(één keuze voor het hele jaar)
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Designclass 
Ben je creatief en ontwerp je graag zelf? 
In deze class leer je gebruiksvoorwerpen 
ontwerpen en voer je je eigen ontwerp ook 
uit! Maak kennis met de wereld van 
productontwerpers. Wat is een goed 
ontwerp en hoe maak je dat? 
Kosten: 15 euro 

Filosofieclass
Vind je het leuk om na te denken over 
allerlei vragen waar je niet direct een 
antwoord op hebt? Dan is de filosofieclass 
iets voor jou.
Filosofen zijn onderzoekers, die constant 
op zoek zijn naar de waarheid en het 
waarom van die waarheid. Waarom is het 
kwaad in de wereld? Waarom doen 
mensen niet automatisch het goede voor 
henzelf en voor elkaar? Met deze en talloze 
andere vragen heb je de kern van de 
 filosofie te pakken: wat is zijn, waar komt 
iets vandaan, wat is goed, wat is eerlijk, 
wat is waarde, wat is schoonheid...
Kosten: geen

Hockeyclass 
Zit je op hockey en wil je best op een 
niveau hoger spelen? In deze class word je 
getraind door gediplomeerde trainers. 
Vooral techniek, lichamelijke gezondheid 
en het voorkomen van blessures staan er 
centraal. 
Kosten: 25 euro

Korfbalclass 
Deze class is er voor jou, als je lid bent van 
een korfbalvereniging en graag extra wilt 
trainen. Je doet dit onder begeleiding van 
een deskundige trainer die vooral ook 
samen met jou gaat werken aan je 
 techniek. 
Kosten: 25 euro 

Artclass tekenen 
Deze class is voor kunstzinnige en crea
tieve mensen die graag tekenen.
Je gaat aan de slag met verschillende 
tekentechnieken die in de gewone les niet 
aan bod komen. 
Kosten: 15 euro voor materiaal 

Artclass handvaardigheid 
Deze class is voor kunstzinnige en 
creatieve mensen die graag met hun 
handen werken. Je leert verschillende 
handvaardigheid technieken die in de 
gewone les niet aan bod komen. Er wordt 
aandacht besteed aan twee en drie
dimensionaal werk. Zo ga je aan de slag 
met grafiet en maak je van verschillende 
materialen een aantal objecten. 
Kosten: 15 euro voor materiaal

Bandclass 
Speel je een instrument of kun je lekker 
zingen? Dan is de Bandclass echt iets voor 
jou! Je speelt op een redelijk niveau een 
instrument en wilt graag leren samen
spelen. Samen met je klasgenoten uit de 
bandclass speel je nummers die jullie mooi 
vinden. We werken toe naar een concert! 
Kosten: geen, plaatsing door selectie

Danceclass 
Houd je van dansen? Of je er nu goed in bent 
of (nog) niet: meld je aan voor de Danceclass! 
Je gaat dan twee uur per week keihard aan 
het werk met verschillende dansstijlen als 
latin, hiphop, jazz, modern en showdance. 
Daarnaast werk je aan je conditie, spieren en 
lenigheid. Uiteindelijk treden we met alle 
danceclass leerlingen op. 
Kosten: geen

Classes VHBO- en Academische Route 
(twee keer per jaar een class kiezen) 
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Onderzoek & ontwerp 
Je kunt van alles onderzoeken: wat is de 
lekkerste taart? Hoeveel vossen zitten er in 
een bos? Hoe komt een raket het hoogst? 
Vind je het leuk om te leren hoe je een 
onderzoek opzet en uitwerkt? Dan is de 
O&O class echt iets voor jou! De tweede O 
staat voor Ontwerp. Hier leer je prototypes 
maken van nieuwe producten: een laptop 
case, 3Dprinting, een achtbaan. Je kunt 
het zo gek maken als je zelf wilt. 
Kosten: geen

Outdoorclass 
Ben je een echte pionier en leef je het liefst 
buiten in de natuur? Denk je dat je later bij 
het leger, de politie of de brandweer wilt? 
In deze class leer je alles over kompas
lopen, EHBO, vuur maken, hiken, outdoor
activiteiten en primitief koken. 
Kosten: 35 euro 

Popclass 
Of je nu goed kunt zingen of een instru
ment bespeelt: in de Popclass kun je je 
muzikale talenten zeker kwijt! Ook als je 
nog geen instrument bespeelt, kun je 
meedoen in de popclass. Je moet dan wel 
gemotiveerd zijn om één of meerdere 
(band)instrumenten (gitaar, piano, drums, 
zang, basgitaar) onder de knie te krijgen. 
Uiteindelijk hopen we bandjes te maken 
en zelfs een concert te geven! 
Kosten: geen, plaatsing na motivatiegesprek 

Roboticaclass 
In deze class ga je aan de slag met een 
legorobot. Je laat de robot opdrachten 
doen op een grote mat. Hiervoor leer je 
hoe je de robot kunt programmeren en 
hoe een sensor werkt. De opdrachten die je 
de robot laat uitvoeren hebben een 
wedstrijdelement. 
Kosten: 15 euro voor materiaal

Licht & Geluidclass 
Wil jij misschien wel werken als technicus 
op festivals, poppodia, beurzen en 
theaters? Dan is de Class Licht & Geluid 
iets voor jou! Je gaat je bezighouden met 
lichttechniek, geluidstechniek, bekabeling, 
transport van de materialen, de installatie 
van beeldapparatuur én het bedienen van 
ingewikkelde technische apparatuur. Ook 
leer je werken volgens een plan of draai
boek. Je kunt je talent laten zien bij het 
ondersteunen van de Grote Avond en 
andere activiteiten, maar je kunt het 
geleerde natuurlijk ook inzetten om tech
nische ondersteuning te geven op jouw 
sport vereniging of in de kerk. 
Kosten: 25 euro 

Mediaclass 
Foto’s, video, internet, drukwerk... Ben jij 
gek op media en vormgeving? In deze class 
leer je hoe je een boodschap of informatie 
op een aantrekkelijke manier kunt over
brengen en hoe belangrijk een imago is. 
Verder leer je onder meer hoe je met de 
computer animaties voor websites kunt 
maken en hoe je foto’s en video’s kunt 
bewerken. 
Kosten: 15 euro (voor materiaal en licentie)

Musicalclass
Het Ichthus College heeft een naam hoog 
te houden als het om musicals gaat! In 
deze class ben je veel bezig met toneel
spelen. Natuurlijk combineren we dit met 
zingen en dansen, zoals dat in de meeste 
musicals ook gebeurt. Tijdens het school
jaar wordt er gewerkt aan een presentatie 
voor publiek. Ook bezoeken we een 
 theater voorsteling in de stadsgehoorzaal. 
De musicalclass is een verdieping van het 
vak drama dat elke leerling volgt. 
Kosten: ongeveer 15 euro (theaterbezoek) 
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Gezondheid, voeding en koken 
Gezonde voeding krijgt steeds meer 
aandacht. Vind jij het leuk om te koken en 
daarnaast meer te weten te komen over 
voeding en gezondheid? Dan is deze class 
iets voor jou. 
Kosten: 20 euro 

Young Businessclass 
Met ondernemen kun je nooit vroeg 
genoeg beginnen! Ben jij ondernemend, 
goed in organiseren, neem je snel de 
leiding in een groep en ben je creatief? In 
deze class maak je kennis met alles wat 
bij ondernemerschap komt kijken. Je leert 
bijvoorbeeld over marketing, reclame en 
recht. Een perfecte class als je straks een 
economische richting op wilt! Als je ambi
ties hebt om (ooit) een eigen bedrijf te 
starten is dit de goede keuze voor jou! 
Kosten: 15 euro 

Sportclass 
Houd je van sport, ben je zelf graag actief 
bezig en lijkt het je leuk om kennis te 
maken met verschillende sporten? In deze 
class leer je niet alleen de spelregels van 
de sporten, maar ook hoe je op een leuke 
manier een wedstrijd of toernooi kunt 
organiseren. Deze class bereidt je voor op 
de eindexamens sport op havo (bewegen, 
sport en maatschappij BSM) en de Sport
klas op vmbo. 
Kosten: 25 euro 

Horecaclass 
Ben je dol op koken? Wil je alles weten
over een recept en ben je  onze chefkok in 
spé? Ben je ook nieuwsgierig naar de 
wereld achter de schermen: andere werk
zaamheden in een hotel of restaurant?
In deze class ga je niet alleen koken, maar 
krijg je ook les in de horeca in brede zin. 
Kosten: 20 euro 

Voetbalclass 
Ben je gek op voetbal en zou je best wat 
extra willen trainen onder schooltijd? Om 
aan deze class mee te kunnen doen, moet 
je lid zijn van een voetbalvereniging. Onder 
begeleiding van een professionele trainer 
verbeter je je techniek, leer je blessures 
voorkomen en beter op je gezondheid te 
letten. 
Kosten: 25 euro 

Web 2.0 class 
Ben je elke dag actief op het internet? 
Vind je het leuk om daar nieuwe dingen te 
ontdekken? In deze class maak je kennis 
met ‘tools’ om te publiceren, te 
 organiseren, te communiceren en te 
presenteren. Handig voor school en thuis! 
Kosten: geen 
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