
  Vijf lesuren per week: kritisch naar beelden kijken 

en zélf beelden maken.

  Het werken met beeld, geluid, internet en games.

  Een andere manier van les krijgen bij álle vakken.

  Ondernemend leren bij het vak Moderne Media 

in een studio als werkruimte, met levensechte 

opdrachten van buiten de school.

De Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) is een 

openbare scholengemeenschap voor Atheneum, 

HAVO en MAVO. De school maakt onderdeel uit 

van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).

Thorbecke Scholengemeenschap

Dokter van Heesweg 1

Postbus 624  •  8000 AP  Zwolle

tel (038) 456 45 60  fax (038) 453 58 45

info@tsgzwolle.nl

 

Wie voor 
Moderne Media
bij Thorbecke kiest, 
kiest voor:

Wil je meer weten, kijk op

www.thorbecke-zwolle.nl

Thorbecke 
Scholengemeenschap
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iaOp de Thorbecke Scholengemeenschap krijg je 

leuke lessen waarin je veel doet en leert. Ook 

buiten de school. Leraren en conciërges letten 

op je op de TSG. En er is veel te beleven: er zijn 

geregeld film- en discoavonden, excursies en 

werkweken naar het buitenland.

Je kunt extra lessen volgen in speciale vakken. 

We noemen dit trajecten. De trajecten waar je 

uit kunt kiezen zijn Sport, het Technasium, het 

Wetenschapstraject (waarbij je kunt kiezen 

tussen Fast Lane English of Wetenschaps- 

oriëntatie) of Moderne Media. 

Er zijn extra kosten voor deze trajecten omdat 

de school bijvoorbeeld de trainers, materiaal 

en excursies moet betalen. 



Voordat je een film of televisieprogramma maakt, 

moet er eerst veel afgesproken, op papier gezet 

en voorbereid worden. Dat leer je door kennis te 

maken met vaardigheden, zoals: een script of een 

scenario schrijven, een storyboard maken, inter-

viewen, redactiewerk, grimeren, presenteren, tek-

sten voorlezen, achtergrondgeluiden en muziek 

maken, decors ontwerpen, een lichtplan maken 

en nog veel meer.
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 Wat doen beelden met jou en 

wat doe jij met beelden?

Je maakt kennis met de achtergronden van  

het produceren van een bepaald soort film of 

televisieprogramma. Je leert bijvoorbeeld de 

bedoeling en de betekenis van zulke beelden 

beter te beoordelen. Wéét je waar je naar kijkt? 

Zíe je wel wat je ziet?... Je zult ontdekken hoe 

je soms door beelden misleid kunt worden. 

Geluid en tekst spelen daarbij vaak ook een 

belangrijke rol. Door na te gaan door én voor 

wie beelden gemaakt zijn én hoe deze gemaakt 

zijn, leer je beelden beter begrijpen. Waarom 

vind je die ene foto, film of game boeiender 

dan de andere? Op dergelijke vragen 

probeer je antwoord te krijgen. 

Lijkt het je leuk om zélf met camera’s, licht 

en geluid te werken? Zou je een eigen tv-pro-

gramma of een film willen maken? Hoe zou 

je het vinden om te regisseren of om voor de  

camera een programma  te presenteren? 

Dat kán: we maken samen televisie! Je leert 

hoe een omroepbedrijf werkt. Je krijgt een 

basiscursus camera- en geluidstechniek en 

gaat zélf televisieprogramma’s bedenken, 

presenteren en produceren. Behalve lessen 

in de studio zul je ook vaak buiten de school  

actief zijn: op locatie! De resultaten worden 

uitgezonden via de website van de school: 

www.thorbecke-zwolle.nl. 
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Televisieprogramma’s en films worden be-

dacht. Of het nu nieuws-, sport-, quiz-, praatpro-

gramma’s, reclamefilmpjes of documentaires 

zijn. Je kunt pas een soap maken als iemand 

een goed verhaal heeft verzonnen. Wie vin-

dingrijk is en veel fantasie heeft, kan dit soort 

programma’s bedenken. Tijdens de lessen pro-

beer je originele ideeën uit te werken.Ve
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Omdat het vak Moderne Media op een echt 

productiebedrijf lijkt, krijg je ook les in het  

onderdeel omroepbedrijfskunde: wat komt er 

allemaal bij kijken om een omroep ‘draaiende’ 

te houden? Welke beroepen hebben mensen, 

die bij een omroepbedrijf werken? Je leert bij-

voorbeeld hoe je ‘opdrachten’ binnenhaalt en 

uitvoert, bijvoorbeeld een reclamespotje voor 

een bedrijf. Dat heet: ondernemend leren. Bij 

de uitvoering van dergelijke opdrachten leer je  

alleen of samen omgaan met bepaalde verant-

woordelijkheden, zoals deadlines. Ook bij de 

andere schoolvakken in het Mediatraject werk 

je met soortgelijke vaardigheden: keuzes  

maken, plannen, samenwerken, het uitvoeren 

van (praktijk)opdrachten en evalueren.
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