
PopupClubPopupClub
FotografieFotografie

Leren fotograferen 
door het te doen. 

Je krijgt adviezen en lessen. Je legt o.a. 
JTC-feesten vast. Je foto’s verschijnen op de 
website, op facebook, soms aan 
de muur in de school. We doen 
mee aan wedstrijden en nog veel 
meer. Informatie en 

aanmelden :
dhr Kivits, aki@jtc-roosendaal.nl

PopupClub
Fotografie



PopupClubPopupClub
SterrenkundeSterrenkunde

We bouwen onze 
eigen kijker. 

We organiseren waarnemingsavonden 
met  de prachtige grote JTC-telescoop. 
We organiseren bijeenkomsten 
over zwarte gaten en zo. Planning 
is natuurlijk afhankelijk van het 
weer - bij bewolking kunnen we niet 
waarnemen.

PopupClub
Sterrenkunde

Informatie :

dhr Amhaouech, 
mam@jtc-roosendaal.nl

Docenten Natuurkunde

Aanmelden :



PopupClubPopupClub
Leven onder Leven onder 

de loepde loep

Vier workshops per jaar met steeds een 
boeiend thema uit het onderwerp van 
biologie: ‘leven’.  Van DNA-isoleren tot 
roofvogelgedrag tot ratten ontleden. 
Per bijeenkomst maximaal 30 
leerlingen, voor alle klassen.

PopupClub
Leven onder 

de loep

Informatie :
docent biologie of bij 
jgo@jtc-roosendaal.nl 



PopupClubPopupClub
Muziek: Muziek: 

Audio & VideoAudio & Video

Clips maken van je eigen zang en/of 
muziekinstrument, als muzikant of als 
technicus geluid of video. Regie ligt bij 
de leerlingen, de eindmontage wordt 
gedaan door dhr Oomes. Maar ook 
meewerken in de techniek voor 
evenementen op school. Er is ruimte 
voor 25 leerlingen per jaar.

PopupClub
Muziek: 

Audio & Video

dhr. Oomes, 
foo@jtc-roosendaal.nl

Je muziekdocent
Informatie :
Aanmelden :



PopupClubPopupClub
FransFrans

Twee dagen per jaar Frankrijk centraal: Fête de 
la Musique, en Journée de la langue française. 
Leerlingen zijn betrokken bij de 
organisatie en uitvoering van de 
twee Franse dagen. Leuk als je 
wilt meedoen!

PopupClub
Frans

Informatie :
Bij je docent Frans, of bij mevrouw 
Kouijzer, mkz@jtc-roosendaal.nl



PopupClubPopupClub
TheaterTheater

Met een groep medeleerlingen 
vijfmaal in een jaar 
theatervoorstellingen bezoeken. 
Verrijkend (en vaak met grote 
kortingen!) en gezellig.

PopupClub
Theater

Informatie :

mevr Eckhardt, 
mec@jtc-roosendaal.nl

Bij je docent Kunstvakken

Aanmelden :



PopupClubPopupClub
KunstKunst

Geïnteresseerd in (alle vormen van) kunst en 
cultuur? Veelzijdige activiteiten, zowel bekijken 
als zelf uitvoerend. Voorstellingen bezoeken, 
workshops volgen, praten over Kunst 
& Cultuur en hoe we dat op school 
doen. Samen bepalen we inhoud 
en uitvoering - dus jouw creatieve 
ideeën zijn welkom! En ja: zelfs 
adviseren aan de directie over Kunst 
op School!

PopupClub
Kunst

Informatie en 
aanmelden :
mevr De Korte, 
mkr@jtc-roosendaal.nl



PopupClubPopupClub
DemoLODemoLO

Het jaarlijkse 
sportspektakel!
Volledig opgezet, georganiseerd en 
uitgevoerd wordt door leerlingen met de 
vakken BSM en LO2 (het examenvak 
sport op resp havo/vwo en mavo). 

De DemoLO wordt bijgewoond door 
onderbouwklassen.

PopupClub
DemoLO

Informatie :
docent LO of via magister



PopupClubPopupClub
LAN-partyLAN-party

Het traditionele 
JTC-feestje:
Gamen van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend. 
Gamen, en tegelijk leren organiseren, leren hoe 
lokale netwerken werken, hoe je ze aanlegt (en 
weer afbreekt), inrichten, probleemoplossen. 
Onder begeleiding van de JTC-ICT-afdeling.

Maximaal 50 deelnemers, 
georganiseerd door JTC-leerlingen

PopupClub
LAN-party

Informatie :
info@jtc-roosendaal.nl



PopupClubPopupClub
Halve Marathon Halve Marathon 
van Roosendaalvan Roosendaal

Elk jaar een groep van circa 100 JTC-
ers in de Halve Marathon in juni. JTC-
trainingsprogramma met persoonlijke 
begeleiding - de meest gezellige 
trainingen van het jaar! Iedereen 
loopt de afstand die het best past.

PopupClub
Halve Marathon 
van Roosendaal

Aanmelden :
Aanmelden is ca zes weken voor 
de loopdatum. Informatie en 
aanmelden via Magister.



PopupClubPopupClub
CodeClubCodeClub

Leren programmeren. 
Op het scherm, maar ook robots 
programmeren die gewoon 
bewegen in de ruimte. Voor 
iedereen die houdt van logisch 
nadenken, creatief zijn, en 
geduldig doorzetten. Er is ruimte 
voor 10-15 deelnemers.

PopupClub
CodeClub

Informatie :
docent Wiskunde mevr Korevaar, 
jko@jtc-roosendaal.nl



Echt JTC: georganiseerd door leerlingen, 
uitgevoerd door leerlingen, vóór leerlingen. 
Van techniek tot licht en geluid, teksten 
schrijven, choreografie maken, 
trainingen en optredens verzorgen, 
decors maken en backstage 
verzorgen, uitvoeringen organiseren, 
en nog veel meer. 

PopupClubPopupClub
JTC-on-Stage / JTC-on-Stage / 

JTC-OpenPodiumJTC-OpenPodium

Informatie :

Jaarlijks via Magister.

Docenten Muziek of Kunst

Aanmelden :

PopupClub
JTC-on-Stage / 

JTC-OpenPodium



PopupClubPopupClub
Creatief.Creatief.

Vind jij het leuk om  
creatief bezig te zijn?
Kom dan bij de PopUpClub 
‘Creatief.’ Per schooljaar 4 
middagen waarin jij aan de 
slag gaat. Wij zorgen voor 
materiaal en begeleiding, jij 
zorgt voor de gezelligheid en 
een creatief eindproduct.

Informatie en  
aanmelden :
mevr Span, lsp@jtc-roosendaal.nl  
en mevr Lambrechts,  
clm@jtc-roosendaal.nl

PopupClub


