Waar is het?

Eligant Extra is vier dagen in de week op onze
buitenlocatie in Vorden aan de bosrand. We
leren niet alleen over de natuur, maar ook
in de natuur. Omdat we nauw samenwerken
met het Eligant Lyceum volgen de leerlingen
van Eligant Extra regelmatig activiteiten of
stermodules in Zutphen.

Iets voor jou?

Je kunt het ‘Eligant Extra’ programma volgen
als je minimaal een havo-advies hebt en als je
leren leuk vindt. Je kunt goed samenwerken
met andere leerlingen, kan zelfstandig werken
en vindt het ook leuk om ‘er-op-uit’ te gaan.
Je staat open voor verschillende werkvormen
en vindt het leuk om te werken aan creatieve
vakken. Het is heel belangrijk dat alle
leerlingen in dit tussenjaar met plezier naar
school gaan en zich kunnen ontwikkelen in
een veilige (leer)omgeving. Om te kijken
of leerlingen goed passen in deze klas
nodigen we alle leerlingen (uiteraard
samen met hun ouders) uit voor een
kennismakingsgesprek. De leerling kan
dan kijken of Eligant Extra de juiste stap
is en wij kunnen dan kijken of we kunnen
bieden wat de leerling nodig heeft.

Eligant Lyceum: Isendoornstraat 3,
7201 NJ Zutphen / 575 590 940
info@eligant.nl / www.eligant.nl
Eligant Extra: Nieuwstad 49, 7251 AG Vorden
0575 590 940 / rector@eligant.nl

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in een
tussenjaar vol creativiteit,
midden in de natuur en
met interessante complexe

uitdagende hersenkrakers en
onvergetelijke ervaringen?
San de QR code en meld je
vast aan.

We houden je dan de
komende tijd op de hoogte
van alle ontwikkelingen

en nodigen je uit voor de
informatieavond over Eligant
Extra.
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Eligant Extra is een “tussenjaar” voor
kinderen van 10 tot en met 12 jaar die
klaar zijn met het programma op de
basisschool maar nog niet toe zijn
aan het voortgezet onderwijs. Het
wordt een buitengewoon uitdagend
tussenjaar met veel creatieve
vakken, uitdagende hersenkrakers,
onderzoeksopdrachten en
interessante workshops.
De universele natuurwetten vormen
de bril waardoor we onderzoeken
en ervaren. Door te leren over deze
natuurwetten leer je heel veel over
de wereld om je heen en over jezelf.
‘Alles is met elkaar verbonden’,
‘alles trilt’, ‘elk gevolg kent een
oorzaak’, ‘alles gaat weer voorbij’ en
‘alles is relatief, het hangt af van je
perspectief’ zijn voorbeelden van
universele natuurwetten.

Wat ga je doen?

Er is tijdens het tussenjaar veel aandacht
voor creatieve vakken zoals zang, toneel,
musical, film en fotografie. Ook gaan we
filosoferen en debatteren. Deze creatieve
onderdelen en denkvaardigheden
koppelen we aan de thema’s van de
natuurwetten. Zo bekijken we het
thema “alles is relatief, het hangt af van je
perspectief” vanuit verschillende, creatieve
invalshoeken. Met toneel ga je oefenen
om bepaalde situaties vanuit verschillende
perspectieven uit te spelen. En misschien
maak jij wel fantastische foto’s met unieke
perspectieven! Wist je trouwens dat je van
een ‘escaperoom’ soms van perspectief
moet veranderen om de oplossing te zien en
dat “bewegend” leren enorm kan helpen om
iets echt te onthouden? Misschien zie je alles
ineens heel helder vanuit een handstand…
Naast het programma rondom de
natuurwetten herhalen we belangrijke stof
van de basisschool; alleen als het nodig

is natuurlijk. We bereiden je ook voor op
het leren op de middelbare school. We
kijken samen met jou hoe je het beste
kunt leren, je leert waar de verschillende
vakken over gaan én we oefenen met
sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld
“samenwerken” en “grenzen stellen”. Door
onze ‘filosofische doordenkers’ word je aan
het denken gezet over wat eigenlijk waar is,
dat soms twee tegenstellingen allebei waar
kunnen zijn en hoe de “waarheid” ook kan
verschuiven, bijvoorbeeld in de loop van de
tijd. Ten slotte leer je ook veel over jezelf.
Hoe werk jij eigenlijk? Je lijf, je gedachtes,
je emoties? En hoe werkt dat tussen jou en
je klasgenoten en je vrienden? Hoe werkt
communicatie? Hoe leer jij het beste? Wat
werkt voor jou goed en wat werkt minder
goed?
Met al deze ervaringen, nieuwe
vaardigheden én verschillende
perspectieven stap je straks een stuk
zelfverzekerder de brugklas in. Het wordt
een jaar om nooit te vergeten!

Eligant Extra:

een extra jaar vol leuke,
interessante en leerzame
onderdelen;

extra betekent “buiten” in het

Latijn ➞ we gaan vaak buiten
zijn en buiten leren;
‘extra’ staat ook voor een
“buitengewoon programma”,

leerstof die superinteressant
en uitdagend is, maar die niet

overlapt met wat je nog gaat
leren op de middelbare school;
extra veel creatieve
onderdelen;
extra herhalen en
voorbereiden, zodat je een
extra goede basis voor de

brugklas hebt;

extra leuk, extra uitdagend,
extra plezier, extra Eligant

