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Programma eindwerkpresentaties klas 12  
Grote zaal 

15 tot 18 maart 2023 
 

Woensdag 15 maart 

18u00 tot 18u10: zang / inleiding 

18u10 tot 19u50: presentaties 12B 

 Janis Motivatie en App Development 

 Lien Spiegeltje spiegeltje aan de wand 

 Lando Psychologie achter sport en mijn ervaring 

 Anna Veganisme 

 Janne Het mooie van onzekerheden : onzekerheden en ringen 

 Willem Ik heb geen talent voor pessimisme 

PAUZE 

20u20 tot 22u20: presentaties 12A 

 Marie  De relatie tussen mens en dier, gebaseerd op vertrouwen 

 Mano  Hip hop en rap 

 Clementine  Draperen 

 Emma  Jazz, een taal zonder grenzen 

 Marcel  Als nachtvlinders naar een lamp 

 Sanne  verASS jezelf 

22u20 tot 23u00: Tentoonstelling en napraten 

 

Gelieve de zaal enkel binnen te komen en/of te verlaten tijdens de pauzes die telkens 
voorzien zijn tussen de verschillende blokken.      
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Donderdag 16 maart 

18u00 tot 18u10: zang 

18u10 tot 20u10: presentaties 12A 

 Riva (im)perfect : de zoektocht naar waardering 

 Roan Zelfbouw elektrische go-kart: van idee naar actie 

 Ravyl Sport in beeld 

 Mirre De taal van kleur  

 Kobe  Invloed van skateboarden op (mentale) gezondheid 

 Oscar De vergeten groep 

PAUZE 

20u40 tot 22u20: presentaties 12B 

 Kamiel Bomvol Leven; natuurfotografie (dieren) 

 Robin Threats 

 Ralis Hoorspel: Verhalen van het Heggeland 

 Noa De relatie tussen mens en dier 

 Hannah Feestje met palen en sjortouw 

22u20 tot 23u00: Tentoonstelling en napraten 

 

Gelieve de zaal enkel binnen te komen en/of te verlaten tijdens de pauzes die telkens 
voorzien zijn tussen de verschillende blokken 
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Vrijdag 17 maart 

18u20 tot 18u30: zang 

18u30 tot 20u10: presentaties 12B 

 Thanya Depressie 

 Stan Formule 1 

 Isara De evolutie van film 

 Stefano  Bullseye 

 Joschka De psychologie van reclame 

PAUZE 

20u40 tot 22u20: presentaties 12A 

 Luna    Honger naar controle 

 Côme   Le marchand de Sable 

 Lynn    Het is wat het is 

 Lucas    Mijn tocht 

 Machteld Muziekbelevingen in een filmrolletje 

22u20-23u00: Tentoonstelling en napraten 

 

Gelieve de zaal enkel binnen te komen en/of te verlaten tijdens de pauzes die telkens 
voorzien zijn tussen de verschillende blokken.      
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Zaterdag 18 maart (voormiddag) 

09u00 tot 09u10: zang 

09u10 tot 10u50: presentaties 12A 

 Elias    Kon ik de tijd maar controleren 

 Nora  Een detectiveroman schrijven 

 Lies   Er is genoeg 

 Ruben    Memphis : het spel 

PAUZE 

11u20 tot 13u00: presentaties 12B 

 Natan    Hybride Atleet 

 Nyah    Fotografie 

 Yerodin   An Unfolding World 

 Merel   Muziek 

 Lou   Bijenkast uit holle boom 

MIDDAGPAUZE 
 

Zaterdag 18 maart (namiddag) 

14u00 tot 14u10: zang 

14u10 tot 15u10: presentaties 12B 

 Côme  Bakovens 

 Senne  Kastelen : 800 jaar architectuur en geschiedenis 
 Jutta   Angst en Muntthee  

 

PAUZE 

15u40 tot 16u40: presentaties 12A 

 Menno  Duurzame kleding 

 Jacob  Vliegtuigen 

 Ester  Muurschildering 

16u40 tot 17u20: Tentoonstelling en napraten 

 

Gelieve de zaal enkel binnen te komen en/of te verlaten tijdens de pauzes die telkens 
voorzien zijn tussen de verschillende blokken.      


