
 

Alles op een rijtje 
 

 

 Vrijdag 21 augustus: 
 Voorlichting PlusTijd! 
 

 Dinsdag 25 augustus: 
 Coachgesprek + opening  

 inschrijving PlusTijd! via Magister. 
 
 Vrijdag 28 augustus: 

 Eventueel nog in gesprek met de  
 PlusTijd!-docenten om vragen te   

 stellen en laatste dag om je keuze  
 kenbaar maken. 

 

 
 

Heb je toch nog vragen?  
Je coach is bereid om deze te 

beantwoorden! 
 

 

 

-------------------------------------------- 

 
 

 

Succes met kiezen en 
veel plezier dit jaar 

tijdens PlusTijd! 

 
 

  

 

 

 

   

 

PlusTijd! 



 

Wat is PlusTijd? 

Op vrijdagmiddag is het PlusTijd! op 

het Vechtdal College Dedemsvaart! 

Je gaat aan de slag met je talent en 

bereidt je, onder begeleiding van 

enthousiaste docenten, voor op een 

‘grande finale’ later dit schooljaar. Je 

kunt kiezen uit vier thema’s: Sport+, 

Theater+, Atelier+ en VechTech+. 

 

Vandaag heb je op school een beeld 

gekregen van wat de vier thema’s jou 

te bieden hebben. Hiernaast vatten 

we dit nog even samen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

Sport+ 

Aan het begin van het schooljaar kies je 

voor bepaalde schoolsportevenementen. 

Gedurende het schooljaar train je 

individueel of als team ter voorbereiding op 

het evenement om uiteindelijk aan het 

einde van het schooljaar een prestatie neer 

te kunnen zetten! 

Enkele evenementen waar wij als school 

onder andere aan meedoen zijn: Olympic 

Moves, zaalvoetbaltoernooi en de triatlon. 

 

Theater+ 

Kies je voor Theater+? Dan ga je de bühne 

op! Stap voor stap ontdek je hoe het is om 

een heuse voorstelling in te studeren, 

waarna natuurlijk een opvoering aan 

publiek niet mag ontbreken! 

 

Atelier+ 

Als een echte kunstenaar ga je aan de slag 

binnen diverse thema’s, waarin je van 

schets tot eindwerk het ontwerpproces gaat 

doorlopen. Uiteindelijk werk je toe naar een 

eigen kunstcollectie, welke we tijdens een 

expositie gaan presenteren aan het publiek! 

 

VechTech+ 

 

Met elkaar bedenken we creatieve puzzels 

en met jouw technische inzicht laten we 

deuren en sloten automatisch open gaan. Je 

werkt namelijk toe naar een echte 

escaperoom die we zelf gaan maken en die 

mensen aan het eind van het jaar kunnen 

proberen! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur bekennen 

Zoals aangegeven moet je kleur 

bekennen en een keuze maken voor, in 

principe, een heel schooljaar. Een 

belangrijke keuze dus! Daarom gaan we 

je hier uiteraard goed bij helpen; 

komende dinsdag, 25 augustus ga je 

over PlusTijd! in een gesprek met jouw 

coach. Overleg daarnaast ook met je 

ouder(s)/ verzorger(s). Laat daarom 

thuis deze flyer lezen en vertel wat je 

vandaag op school over PlusTijd! hebt 

gehoord.  

 

Kies op basis van jouw talent of op basis 

van nieuwgierigheid naar iets anders. 

Kies met verantwoordelijkheidsgevoel 

voor jouw leren, want wie weet leidt 

jouw ‘grande finale’ uiteindelijk wel tot 

een vermelding op je plusdocument!  

 

 

 


