Schoolstrijd 2017
12 en 13 december
St. Ignatiusgymnasium
Boekje voor klas 1,2,3
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Inleiding
Lieve Ignatianen,
Het is weer tijd voor de schoolstrijd! Zet je schrap voor twee dagen vol enthousiasme, creativiteit en
competitie.
Dit jaar is het thema voor de schoolstrijd: ‘We are family!’, zoals Sister Sledge het ooit zong. De
thema’s binnen de activiteiten zijn wijd uiteenlopend: zoals The Kardashians voor de modeshow en
de Italiaanse maffia familie voor koken.
Dit jaar zal de vierde klas een afzonderlijke schoolstrijd hebben. Zij zullen als mentorklas tegen de
rest van de vierde jaarlaag strijden. De eerste, tweede en derde jaarlaag strijden tegen elkaar.
De klas die eindigt met de meeste punten winnen een bedrag van €250,-!
In dit programmaboekje vinden jullie alles wat jullie weten moeten: de regels, jullie co-mentoren,
klassen, het rooster en nog veel meer!
We kunnen niet wachten om de resultaten te zien op 12 en 13 december!
Veel plezier en succes met de voorbereidingen,
Stuurgroep 2017
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Regels
Algemene Regels

















Houd de school netjes! Geen rommel laten slingeren dus.
Er wordt niet op muren, deuren, ramen, tafels en stoelen geplakt en geklad.
Tijdens de schoolstrijd worden de lokalen gecontroleerd, en als een klas een lokaal
niet netjes heeft achtergelaten, gaat dat punten kosten!
Er wordt onder schooltijd voorafgaand aan de schoolstrijd niet in lokalen geoefend,
ook niet tijdens de pauzes!
Het oefenen tijdens de schoolstrijd gebeurt alleen in het lokaal dat de klas
toegewezen heeft gekregen.
Zorg er op de laatste dag voor dat de ramen dicht zijn, het lokaal geveegd is en de
stoelen in de goede opstelling staan.
Je moet je eigen geluidsapparatuur meebrengen om te oefenen. CD-spelers,
computers, beamers en andere apparatuur van de school mag je niet gebruiken.
Je moet in ieder geval het gebouw om 16.30 uur verlaten. Dus stop met oefenen om
16.15 uur i.v.m. opruimen.
Als je iets inlevert bij de stuurgroep, vermeld dan altijd KLAS en ONDERDEEL. TE LAAT
INLEVEREN LEVERT STRAFPUNTEN OP!
Zorg bij het uitvoeren van de acts voor de veiligheid van jezelf en anderen.
Kom op tijd! De tijden van de onderdelen staan op het rooster.
Mobiele telefoons uit tijdens alle activiteiten!
De jury heeft altijd gelijk... Als je toch een klacht hebt, kun je direct na afloop van het
onderdeel een klachtenformulier invullen bij de stuurgroep die in lokaal A14
aanwezig is. De leden van de stuurgroep zullen je klacht altijd serieus nemen en
behandelen in de dagelijkse vergadering.
Heb respect voor ieder mens, geloof, ras, politieke overtuiging en geaardheid.
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Schoolstrijd naam
Net zoals ieder jaar, is het ook dit jaar weer de bedoeling dat jullie een naam bedenken voor jullie
klas. Deze naam wordt jullie schoolstrijd naam: je gebruikt hem bij bijna alle onderdelen en hij zal op
het scoreboard komen te staan. Zorg ervoor dat je naam iets te maken heeft met het thema ‘We are
family’ en maak er een originele, creatieve, geweldige naam van!
Het lokaal
Iedereen krijgt een lokaal toegewezen waarin je je kunt omkleden en waar je kunt oefenen. Welk
lokaal jouw klas heeft, is achter in het boekje te vinden. Het kan zijn dat je dit lokaal met een andere
klas (uit een andere jaarlaag) moet delen. Houd rekening met elkaar en houd het lokaal netjes en
schoon: je kunt namelijk bonuspunten krijgen als je lokaal er netjes uitziet en strafpunten als het een
rotzooi is. De lokalen gaan ’s ochtends om 08:15 open en worden om 16:30 afgesloten. Daarna kan
niet meer worden geoefend op school. Denk eraan dat je je eigen geluidsapparatuur meeneemt!
Het Podium
De aula zal omgebouwd worden tot een waar podium! Tijdens de schoolstrijd zal het the place to be
zijn: alle spectaculaire onderdelen zoals dans, muziek, toneel en mascotte zullen hier plaatsvinden.
Iedereen is welkom als publiek om de podiumgangers te bewonderen en toe te juichen. Handig om
te weten voor het voorbereiden: het podium is 4 bij 4 meter.
De Joker
Kan jouw klas ongelooflijk goed dansen? Liggen de aanschouwers van jullie video’s altijd in een deuk
of worden jullie door iedereen gevreesd bij sport? Dan is het
misschien wel een idee om daar jullie joker op te zetten. Alle
klassen krijgen een joker die ze op een onderdeel naar keuze
in kunnen zetten. Er hangt veel van deze joker af, want voor
het onderdeel met de joker krijgen jullie dubbele punten. Dit
kan erg pijnlijk zijn als het onderdeel in kwestie slecht gaat.
Maar als je een onderdeel neemt waar je veel aan moet
voorbereiden, en je besteedt er extra veel tijd aan, dan gaat
het bijna nooit mis. Het is natuurlijk geweldig om een
spetterend optreden met jouw klas neer te zetten en er nog dubbele punten voor te halen ook.
Bonuspunten
Ben je heel fanatiek en wil je extra punten verdienen? Dat kan!







Kom met je hele klas in thema verkleed! Leef je uit! Des te origineler, des te meer
punten er te behalen zijn.
Houd je lokaal spik en span! Let op: als je het helemaal niet doet, kun je strafpunten
krijgen…
Helpen met opruimen van de kantine aan het einde van de dag.
Extra aanmoediging bij de onderdelen wordt ook beloond.
Het bedenken van een origineel klassenlied/dans of iets anders wat jouw klas
kenmerkt, valt ook zeer in de smaak.

Inleverdatum
De USB met je klassennaam, de muziek voor dans en modeshow en de instrumenten voor muziek
moet op maandag 11 december ingeleverd worden. Voor 11 december inleveren? Dat moet dan bij
C11.
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Onderdelen
Opening & Mascotte 1 jongen, 1 meisje
De mascotte van elke klas zal dit jaar ingezet worden tijdens de opening. Kleed de mascotte dus zo
leuk mogelijk met het thema in gedachte, maar in kleren die vies mogen worden. Je weet maar nooit
wat je allemaal te wachten staat…
Muziek & Lip Sync Battle maximaal 8 personen
Dit jaar bij muziek staat alles in het thema van familie. Zoals je misschien weet kan het bij sommigen
thuis een kakofonie zijn van geluid. Gemiauw, geblaf, ruzie, blijdschap, gehuil en ga zo maar door.
Laat dit je inspireren voor jouw nummer.
Klas 1: Pets
Klas 2: Brothers
Klas 3: Sisters

Modeshow maximaal 8 personen
Hallo modieuze mensen!
Lees jij altijd de vogue en kleed je jezelf altijd naar de laatste
trends? Ben je creatief en vind je het leuk om zelf iets in elkaar te knutselen? Of probeer je (als
jongen) bijvoorbeeld de nieuwste yeezys te bemachtigen? Dan is het onderdeel mode iets voor jou!!
Bij mode loopt elke klas zijn eigen modeshow, op de muziek die jij leuk vindt!
Er zijn verschillende subthema’s en dat verschilt per jaarlaag. De bedoeling is
outfits te maken met materialen die jij helemaal zelf mag bedenken waarbij je
het subthema goed laat zien.
Pak die glitter maar uit de kast, want hoe grootster, hoe beter! Veel plezier
met de voorbereiding creatieveling!
Klas 1: Familie Duck
Klas 2: Modern Family
Klas 3: Kardashians

Dans maximaal 8 personen
Als we denken aan het thema 'We are family', denken we natuurlijk meteen aan dance crews. Een
bekend voorbeeld is Royal Family. Ze zijn dan misschien geen echte bloedverwanten van elkaar, maar
het komt aardig in de buurt. Ze zijn te herkennen aan hun strakke choreografie en ze zetten altijd een
waar spektakel neer. Maar ook High School Musical draait om samen plezier hebben en tegelijkertijd
een show geven. En niet te vergeten is er natuurlijk nog The Jackson 5, die buiten zingen ook nog
eens geweldig konden dansen. De jury kijkt ernaar uit om jullie als een ware familie te zien stralen op
het podium!
Klas 1: High School Musical
Klas 2: Jackson 5
Klas 3: Royal Family
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Tekenen 2 personen
We are family, wij zijn namelijk onderdeel van de familie van
mensachtigen, maar ook andere dieren hebben families. Wij dagen jullie
uit om een ‘dierenfamilieportret’ te maken. De eerste klas mag aan de
slag met kat- en/of hondachtigen, voor de tweede klas staan walvisen/of schildpadachtigen op het programma en de derde klas mag een
portret van mensapen en/of krokodilachtigen maken. Jullie mogen zelf
kiezen tussen de twee thema’s of beide gebruiken. Voor tekenmateriaal
wordt gezorgd, maar als je wilt mag je ook eigen materiaal meenemen
(als het maar bij jouw klas hoort, zie onder).
Klas 1: katachtigen/hondachtigen - potlood (kleur of zwart-wit)
Klas 2: walvisachtigen/schildpadachtigen - waterverf
Klas 3: krokodilachtigen/mensapen (geen mensen) - houtskool of pittkrijt

Fotografie & Verhaal Schrijven 2-4 personen
Wat is familie nou zonder familiefoto’s? Helemaal niks! Daarom moeten jullie deze schoolstrijd
familiefoto’s maken van bijvoorbeeld families op straat, die ene moeder en dochter die zoveel op
elkaar lijken (of juist twee mensen die helemaal geen familie zijn, maar het zo zouden kunnen zijn) en
van een gezellig familiediner. Dus pak allemaal je super fancy spiegelreflexcamera of juist je gare
Nokia die nog net foto’s kan maken, als je het familiegevoel maar goed vastlegt!
Klas 1: Families op straat
Klas 2: Lookalike
Klas 3: Familiediner
Film 4-6 personen
De hele familie, met huisdier en al, gaat met vakantie. Het lijkt op het eerste gezicht leuk totdat de
vakantiebestemming wel heel vreemd blijkt te zijn. Steeds meer lijkt niet te kloppen en de
familieleden worden met de minuut banger... Wat gebeurt er op deze mysterieuze plek?
Vind je Modern Family ook zo grappig of ben je toch een grotere fan van Family Guy? Neem
inspiratie op uit je eigen bloedverwanten! Heb je bijvoorbeeld een oma die op karate zit of een vader
die met poppen speelt? Allemaal goede personages voor de family comedy van dit jaar. Dus, vijf
minuten, een familie die losgaat.. Kan jij de uitdaging aan?
Schrijf je in voor film en zorg ervoor dat de zaal dubbel ligt
van het lachen.
Hou jij van films en vind je het leuk om mensen te laten
schrikken, of juist te laten lachen? Doe dan mee met film en
maak een horrorfilmpje of een sitcom van vijf minuten over
de schrik- of lachwekkende vakantie van deze familie.
Klas 1: The Addams family
Klas 2: De koninklijke familie (Willie&Max)
Klas 3: Inside The White House
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Koken 4 personen
Eten brengt mensen samen, het is voor families een belangrijke tijd om samen eerst te koken en dan
te praten. In dit thema gaan jullie ook bij de schoolstrijd tegen de andere klassen koken. Je krijgt daar
de ingrediënten, maar jullie moeten wel zelf keukenspullen* meenemen. We verwachten ook dat
jullie het eten zelf mooi kunnen opdienen en extra versiering is natuurlijk bonuspunten!
*Zelf meenemen: Pannen, borden, bestek, spatels, bekers, snijplankjes en natuurlijk versiering voor
op je tafel. En eventueel als je in de eerste zit een mixer…
Klas 1: Frans familie ontbijt
Klas 2: De Italiaanse maffia familie
Klas 3: Mexicaans familiegerecht

Sport 4 jongens, 4 meisjes
Iedere Nederlander kent dit spel natuurlijk wel, voetballen. Van jongs af aan
spelen Nederlanders dit al. Normaal wordt het vrienden tegen vrienden of, op
bijvoorbeeld feestdagen, familie tegen familie gespeeld. Daarom is deze sport
ideaal voor dit thema. Jullie zullen als familie de wedstrijd spelen, het liefst 1 dochter, 1 zoon, 1
moeder en 1 vader in het veld in elk team en op de bank kunnen dan nog maximaal 2 oma’s en opa’s.
Een gelijke teamverdeling zou dus erg op prijs worden gesteld maar dit is echter niet nodig.
Klas 1-3: Familievoetbal
Family Feud (Klassieken) 1 jongen, 1 meisje
Weet jij wie allemaal familie is van wie binnen de Griekse mythologie?
Misschien is Klassieken dan wel iets voor jou! Je gaat de strijd aan met jouw
jaargenoten. Wie heeft de beste kennis van deze disfunctionele familie? We
zullen het zien bij Family Feud!
Klas 1: Familie van de Griekse goden
Klas 2: Familie relaties van de Griekse goden
Klas 3: Stamboom van de Griekse goden (uitgebreid)
Familiespellen 4 personen (inloop)
Houd je van gezellige spelletjes en heb je geen zin om te veel moeite te doen, maar wel je best? Dan
is familiespellen iets voor jou. De meest random spellen die je maar kunt verzinnen, kun je hier
verwachten.
Klas 1: Pub
Klas 2: Zaterdagavond
Klas 3: Strand
Bouwen 4 personen
Heb je altijd al architect willen worden of kan je goed ontwerpen en ook
knutselen. Dan is het nu je kans! Werk aan je droomhuis of de flat van de
toekomst en wie weet win jij en je groepje wel de 1e prijs en kan je jezelf een
jaarlang tot beste bouwer van je jaarlaag kronen!
Klas 1: Kasteel
Klas 2: Flat
Klas 3: Woonboot
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Speurtocht 6 personen
Famous families: er zijn er zo veel. Tot welke familie behoor jij? In deze zoektocht naar
“jouw” familiewortels zal je te maken krijgen met drama, misdaad en vooral mysterie…
Klas 1-3: Famous families
Subject X 1-2 personen
Subject X is al van oudsher het leukste onderdeel van de Schoolstrijd. Bij welk ander
onderdeel is het een complete verassing wat je gaat doen (en hoef je dus ook niks voor te
bereiden). Voor wat subject X dit jaar inhoud krijgen jullie een hint: jullie gaan treden in
de voetstappen van Cicero, Trump, Martin Luther King en elke Oscar winnaar ooit.
Quiz ? personen
Ben jij een echte wijsneus en ken jij de leukste weetjes, doe dan mee met quiz! Er worden vragen
gesteld rond het thema.
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Roosters
tijd
dinsdag
9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

activiteit

plaats

klas 1
opening
en mascotte

tijd

activiteit

09.00-10.00

koken
Familie Spellen
A36
tekenen
A19
koken
quiz
Familie Spellen

A11/A16
A34
A36

waarnemen
dans

A35
podium

sport
speurtocht
film

C20
voordeur
A13

sport
speurtocht

C20
buiten

klas 1

woensdag

podium

10.00-11.00

plaats

bouwen
foto
subject X

A21
A13
A25

bouwen
Family Feud
modeshow

A21
B14
podium

muziek

podium

11.00-12.00

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30
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OPRUIMEN
Hoogtepunten
Uitslag SS

tijd
dinsdag
9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.30-13.30

13.30-14.30

activiteit

tijd

plaats

klas 2
opening
en mascotte

podium

modeshow
Familiy Feud

podium
B14

tekenen
bouwen
foto

A19
A21
A13

bouwen
quiz
Familie Spellen

A21
A34
A36

activiteit

klas 2

woensdag
09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.30-13.30

dans
podium
Familie Spellen
A36

13.30-14.30

14.30-15.30

14.30-15.30

15.30-16.30
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plaats

sport
koken
muziek
speurtocht
sport
koken
speurtocht

C20
A11/A16
podium
voordeur
C20
A11/A16
buiten

waarnemen
subject X
film

A35
A25
A13

OPRUIMEN
Hoogtepunten
Uitslag SS

activiteit

activiteit

plaats

klas 3

plaats

klas 3

subject X
Familie Spellen
film

A25
A36
A13

sport
foto
modeshow

C20
A13
podium

speurtocht
koken
Familie Spellen

voordeur
A11/A16
A36

sport
tekenen

C20
A19

speurtocht
koken
muziek

buiten
A11/A16
podium

bouwen
waarnemen
quiz

A21
A35
A34

bouwen
dans
Family Feud

A21
podium
B14

Pres. mascotte

podium

OPRUIMEN

Hoogtepunten
Uitslag SS
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Lokalen
Voorbereiding:
klas

lokaal

klas

1A
1B
1C
1D
1E

B33
B34
B35
B36
B37

3A
3B
3C
3D
3E

2A
2B
2C
2D
2E
2F

B16
B17
B23
B24
B27
B28

Activiteiten
dans
muziek
lipsync
modeshow
modeshow klas 4
foto + film
verhaal schrijven
quiz
mascotte + opening
koken
sport
bouwen
speurtocht start
Family feud
waarnemen
subject-X
tekenen
Familie spellen klas
1,2,3
Familie spellen klas4
stuurgroep

podium
podium
C11
podium
A40, B14, B15. kunstwerk B1
A13
B22/B32
A34
podium
A11/A16
C20
A21
voordeur
B14
A35
A25
A19
A36
B15
A14
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