CATCH
codeerklas
Leren programmeren
vanaf de brugklas
Heb jij zin om te leren
programmeren en zit je
in de brugklas?
Dan hebben we een heel
mooi aanbod voor jou!

WAT?

HOE?

In februari 2022 starten we op
SG Were Di met de codeerklas
CATCH. Alle leerlingen uit de brug
klas die geïnteresseerd zijn in
programmeren, kunnen zich hier
voor inschrijven.

We beginnen natuurlijk bij het
begin, je hoeft dus nog niets te
weten over programmeren.
Daarna volg je via een badge
systeem je eigen route in je eigen
tempo om je te verdiepen en
verbreden.

Vanaf leerjaar 1 krijg je een
intensief programma van twee
uur in de week waarin je de fijne
kneepjes van het vak leert.

Ook gaan we werken aan leuke
projecten, bezoeken we
interessante evenementen en
bedrijven.

WAAROM?
Computers, robots, games, auto’s,
koelkasten; overal kom je apparaten
tegen die geprogrammeerd zijn.
Als je programmeert, schrijf je een
serie commando’s voor een apparaat.
Dat apparaat weet dan wat het moet
doen en wanneer en hoe lang.
Het is een groot voordeel om hier
meer van te leren. Voor je vervolg
opleiding en later in je werk heb je bij
ons in een paar jaar een enorme
voorsprong opgebouwd. En het is
bovendien kei-leuk en creatief!

We gaan ons onder andere bezig
houden met robotica, webdesign,
gamedesign, artificial intelligence,
VR, cybersecurity en digital design.

Word je helemaal enthousiast van
alle informatie over Catch?
Meld je dan aan via activiteiten in
Magister. Dit kan tot 17 december.
(Overleg dit wel goed met je ouders.)
Wanneer je nog vragen hebt, kun je
contact met catch@sgweredi.nl
opnemen.

In het kort:
•	Iedere donderdag het 7e en
8e uur.

TOT
CATCH!

• Voor alle niveaus.
• Je schoollaptop is voldoende.
• Start februari 2022.
•	Je kunt je hele schoolperiode op
Were Di hieraan meedoen.

weredi.nl
Scholengemeenschap Were Di
Merendreef 1 Valkenswaard
Postbus 256
5550 AG Valkenswaard
T 040 - 207 47 00
E info@sgweredi.nl

