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Nummer 2
Hoe heet de grote lunchruimte in het A-gebouw?

Nummer 3
Hoe noemen wij de conciërges op Coornhert?

Nummer 4 (Nederlands)
‘Hebban olla vogala' is één van de oudste Nederlandse zinnen. Waar in het lokaal
Nederlands zie je dit zinnetje staan?

Welk kwaliteitstijdschrift leest mevrouw Van Esschoten?

Nummer 5 (Literatuur in context)
Bij het vak Literatuur in Context kijken we naar de het verschijnsel literatuur. Dit is een
duur woord voor verhalen in tekst. Deze verhalen kunnen vertellend of rijmend van aard
zijn. Welke vorm wordt naast proza en poëzie nog meer als literatuur beschouwd? Denk
aan Shakespeare!

Nummer 1
Welkom! Luister online mee naar het welkomstwoord en de uitleg van dit
opdrachtenboekje.

Nummer 6 (Beeldende vorming)
Wat maakt beeldende vorming/kunst zo bijzonder op het Coornhert?



Nummer 8 (Aardrijkskunde)
Welke 7 kaarten hangen in lokaal 14?

Hoe wordt in het filmpje een tornado nagebootst?

Nummer 9 (Filosofie)
Zou je vrienden kunnen worden met een robot? Stel, er wordt een robot gemaakt die er
precies uitziet als een mens. De robot voelt ook aan als een mens en ruikt ook als een
mens dankzij een speciaal mens-parfum. Als je de robot knuffelt is de temperatuur niet te
onderscheiden van die van een echt lichaam. Verder hebben ze hem/haar ook zo
geprogrammeerd dat de stem klinkt als die van een mens, hij/zij kan gewoon praten en
zegt zelfs dingen die jij heel erg leuk vindt. De robot is namelijk gebaseerd op een
uitgebreid profiel van jouw voorkeuren enz. Je kunt verder alles doen met deze robot wat
je met een mens ook zou kunnen doen. Zou je met zo'n robot bevriend kunnen raken?

Nummer 7
Hoe heet de theatergroep van het Coornhert?

Nummer 10 (Geschiedenis)
Welke middeleeuwse stad staat er op de kaart in het geschiedenis lokaal afgebeeld?



Nummer 12  (Frans)
Welk onderwerp wordt er behandeld op de rode poster die naast de docent hangt? En hoe
heet dat in het Frans?

Door hoeveel mensen (ongeveer) wordt er Frans gesproken in de wereld?

Nummer 13 (Duits)

In het lokaal 17 - het Duitslokaal - hangt een sjaal aan de muur. Wat staat op die sjaal?

Nummer 14 (Grieks en Latijn)
(Gr) Schrijf je voor- en achternaam in Griekse letters. Begin netjes met een hoofdletter. Je
mag creatief zijn met klanken die niet in het Grieks bestaan.

(Gr) Waarom heb je twee s-klanken in het Grieks?

Nummer 11  (Economie)
Vanaf welk leerjaar krijg je Economie op het Coornhert Gymnasium?



Nummer 15 (Engels)
Our English department is very international! Which countries do we come from? (5
countries).

Nummer 17
Welk opgezette dier zie je in de kamer van de rector?

Nummer 19
Hoe heet de grote lunchruimte in het B-gebouw?

Nummer 20 (Natuurkunde)
Welke bekende Nederlandse natuurkundige zie je op de achtergrond?

Nummer 18
Van A naar B!

Nummer 16
Uitleg over ondersteuning en huiswerkbegeleiding op onze school.

(La) Van welke stad hangt er een kaart achterin het lokaal van het filmpje?

(La) Hoe heet de auteur van wie er een bijna levensgrote kartonnen afbeelding in het
lokaal van het filmpje staat?



Nummer 25 (Wiskunde)
Hoe heet de wiskundemethode van het Coornhert Gymnasium?

In het lokaal staan laptops met daarop opdrachten over stapelingen van blokjes. Wat is de
afkorting (letter + getal) van de module waarin deze opdrachten gegeven worden?

Nummer 26 (Biologie)
Is de schedel die in de video te zien is van een planteneter, een vleeseter of een alleseter?

Hoe heet de Coornhert-website waarop het lesmateriaal biologie te vinden is?

Nummer 24
In de kamer van de conrector leggen mevrouw Van Alphen en mevrouw Heering graag iets
uit over hun werk.

Nummer 21
Wat is de officiële naam voor gebarensymbolen?

Nummer 23 (Onderzoeken & ontwerpen)
Wat maken we in klas 1 met de lasercutter?

Nummer 22 (Scheikunde)
In het tasje kun je een proefje vinden voor scheikunde.



Nummer 27
Afsluiting

Nummer 28
Zet de letters die je in de verschillende genummerde filmpjes zag in de volgende volgorde:
24-22-19-17-2-7-9-3-10-4-13-15-5-11-6-12-8-14-25-16-26-21-23.
Als je goed hebt opgelet, komt er een mooie slagzin uit. 

Wil je kans maken op een leuke prijs? Stuur dan de antwoorden die je in dit boekje
hebt ingevuld én de slagzin op naar mevrouw Heering via cghg@coornhert-
gymnasium.nl en wie weet win jij dit jaar de Coornhert Open Dag prijs!


