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Welkom
In deze maandelijkse nieuwsbrief worden de bovenbouwers van het Stedelijk Gymnasium en hun
ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen met betrekking tot
studiekeuze. Het is geen volledig overzicht van heel studiekeuzeland, maar een bundeling van
relevant nieuws op het gebied van studiekeuze. De nieuwsbrief gebruikt informatie van diverse
bronnen en zal ook verwijzen naar websites over studies en van studies zelf.
Er zitten twee blijvende kaders in (laatste pagina). Eén bevat zinvolle startpagina’s voor leerlingen
die beginnen met oriënterende fase in de studiekeuze. Het tweede kader gaat over het LOBdossier van leerlingen. Vragen als: Hoe vraag ik verlof? en: Hoe maak ik een goed reflectieverslag
van een activiteit? worden hier beantwoord.
Veel succes met je keuzeproces!

Start talentontdekking vierdeklassers
“Het ontdekken van talent staat centraal, maar ook het ontwikkelen van je identiteit komt
erbij kijken” en “als je twijfelt, doe mee”. Dit zijn twee opmerkingen van zesdeklassers die
het afgelopen jaar hebben meegedaan met de workshop ‘talentontdekking’. In een kleine,
veilige setting (max. 12 leerlingen) leren leerlingen onder begeleiding van twee coaches hun
eigen talent benoemen, herkennen en benutten.
Het traject bestaat uit één dagdeel per jaar: in klas vier wordt aandacht besteed aan het
benoemen van je eigen talent, in klas 5 koppel je je talent aan je studiekeuzeproces en in
klas 6 veranker je je talent en kijk je hoe het je studiekeuze heeft beïnvloed.
Leerlingen van klas 4 krijgen
binnenkort een mail met uitnodiging
en extra informatie over het
aanmelden. Ouders ontvangen
komende week ook een bericht
hierover. Leerlingen kunnen zich tot
uiterlijk 23 mei aanmelden.

Haal meer uit je studie!
Als je gaat studeren kun je best wel wat hulp gebruiken, zeker als je de eerste van je familie
bent die naar de universiteit gaat. Of als je het meeste uit je studie wilt halen. UvA
Studenten Services biedt daarom een aantal tipsheets die je daarbij helpen. Denk
bijvoorbeeld aan studievaardigheden, wegwijs worden op de universiteit en nog veel meer,
maar er is ook een tipsheet voor ouders! Kijk hier voor meer informatie.

Stage in het buitenland
Gijs Gunzeln is masterstudent Medical informatics bij de faculteit der Geneeskunde en loopt
stage in Denemarken. Sinds februari van dit jaar doet hij onderzoek bij de Universiteit van
Aalborg en deelt hij met andere buitenlandse studenten een appartement in het centrum
van de stad. Wil je meer weten over zijn stage en hoe het leven en studeren in het
buitenland hem bevalt? Lees dan zijn verhaal op Instagram

Night (?) of the Nerds
Op woensdag 15 juni is er tijdens het Dutch
Technology Festival in Eindhoven weer een
live editie van Night of the Nerds! Best
apart, want het programma duurt van circa
10.00 tot 17.30 uur. Het is een bomvol
programma over technologie & creativiteit
dat bestaat uit:
- Experiences: toffe ervaringen waarbij je vragen kunt stellen aan de makers.
- Workshops: deze starten op verschillende tijden en duren 40 minuten.
- Techtalks: dit zijn minicolleges over nieuwe tech.

-

Quiz: in teams van vijf personen ga je gedurende 45 minuten de strijd met elkaar aan wie
de meeste (creatieve) technologie kennis in huis heeft.
Zoek Night of the Nerds op internet voor het programma. Let op! De aanmeldingsdeadline is
al 15 mei.

Wat niemand je vertelt over studeren…
Bernette studeert bedrijfskunde aan de erasmusuniversiteit. In
deze vlog vertelt ze over wat zij graag had willen weten vóór ze
ging studeren. Onderwerpen als geld besparen, vrienden maken,
studiedruk, verenigingen en clubs komen aan bod.

Masterclasses RUN
Elk jaar organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen masterclasses en seminars voor
middelbare scholieren. Heb je voor de vakantie nog zin om daaraan deel te nemen, dan heb
je nog een paar opties, waaronder deze over de goocheltrucs van Google. Kijk voor de
andere mogelijkheden hier.

Masterclass Hoe goochelt Google?
Je bent natuurlijk gewend dat je met behulp van Google snel allerlei informatie en
antwoorden op je vragen kunt vinden. Maar hoe gaat Google eigenlijk in zijn werk? Het is
niet zo lastig om voor een bepaalde zoekaanvraag passende documenten te vinden, het
probleem ligt er in de meest interessante documenten bovenaan de lijst te plaatsen. Dat
ze hier een goede methode voor hebben gevonden is de basis voor he t succes van Google.
Het idee achter de zoekmachine is echter niet alleen toepasbaar op de vele
miljarden documenten op het internet, maar geeft ook een oplossing voor
andere rangschikkingsproblemen, zoals:
Wie is de belangrijkste persoon in mijn sociaal netwerk?
Wat is nu echt de beste korfbalploeg?
In feite is de ranking bij het sporten de oorsprong van de methode die Google uiteindelijk op
het internet heeft toegepast.We zullen tijdens deze masterclass de basisprincipes van
Google aan de hand van kleine problemen illustreren die we zelf oplossen. Verder maken we
kennis met een op tovenarij lijkende techniek, die de ranking op verbazingwekkend
eenvoudige manier bepaalt. Met behulp van de computer gaan we hiermee dan wat grotere
problemen onderzoeken.
Programma
13.00-13.15: Ontvangst
13.15-14.00: Inleiding Google door dr. Bernd Souvignier
14.00-14.45: Werkcollege onder begeleiding van studenten
14.45-15.00: Pauze
15.00-16.00: Computerpracticum
16.00-16.15: Sluit en uitdelen certificaten
En verder?
Deze masterclass is bedoeld voor leerlingen van 4, 5 en 6 VWO die het vak wiskunde B/D
volgen. Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging of je bent toegelaten. De
masterclass vindt plaats op 7 juni 2022, 13:00-16:30 in het Huygensgebouw,
Heyendaalseweg 135 te Nijmegen

GOEDE STARTPAGINA’S VOOR ORIËNTATIE OP STUDIES
www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net
-

elke leerling van het SGDB is geregistreerd bij deze website
overzicht van alle bachelorstudies (HBO én WO) vind je via de knop keuzegids online
je vindt ook: studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten en experts)
de keuzegids is completer en gedetailleerder dan studiekeuze123 en is objectief

www.studiekeuze123.nl
- alle open dagen op een rij
- overzicht van alle studies en studierichtingen
- studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten)
- interessetest
- algemene informatie over studeren
- je vindt informatie over toelating en selectie
Objectiviteit is belangrijk als je een studie gaat kiezen. De meeste instellingen die je van informatie voorzien via folders,
filmpjes en voorlichtingsdagen proberen natuurlijk een positief beeld neer te zetten van de studie. Wees daar alert op,
wees kritisch en vraag dóór.

Hoe zat het ook al weer met:
Verzoek voor verlof LOB-activiteit
Als je een activiteit wil doen die hoort bij je studiekeuzeproces dan kun je daar verlof voor krijgen. Als voorwaarde geldt
dat de activiteit niet ook in het weekend wordt georganiseerd (de school kan hierop één keer een uitzondering maken).
Zo dien je een verzoek voor verlof in:
Ga naar www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net. Log in en ga naar downloads. Daar staat het Verlofverzoek LOB
activiteit. Vul deze digitaal in en stuur hem samen met de bevestiging van je inschrijving via Magister naar je decaan. Doe
dit minimaal één week voor je wil gaan. Na goedkeuring door mij (je krijgt bericht) kan je jaarlaagcoördinator definitief
toestemming geven. Deze toestemming verleent hij/zij in de regel als je geen toets of andere verplichtingen hebt op
school.
Reflectie op een LOB-activiteit
Als je een activiteit onderneemt buiten de school (bijv. een open dag, een meeloopdag of proefstuderen) dan reflecteer je
hierop.
Zo lever je een verslag in van een LOB-activiteit:
Ga naar www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net. Log in en ga naar downloads. Daar staat het Reflectieformulier
LOB activiteit. Vul je reflectieformulier digitaal, volledig en uitgebreid in en upload hem bij keuzeactiviteiten in je LOB
dossier op. Je reflectie is nu ook zichtbaar voor je mentor en voor de decaan.

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS

https://www.sgdb.nl/

073-6219068

K.Min@sgdb.nl (klas 3 en 4)
E.Hegge@sgdb.nl (klas 5 en 6)

