
 

 

Zwolle, oktober 2019 
 
 
Aan:   De leerlingen uit M3, MH3, H3 en A3 
 
Betreft:  Trailervoorstelling van Toneelgroep Oostpool 
 
 
 
 

Beste leerlingen, 
 
 
Op het Meander College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen 
van onze school kennismaken met diverse uitingen van kunst en cultuur. We  
hebben daarvoor het Meander Cultuurtraject opgezet. Het Meander Cultuurtraject omvat 
activiteitendagen, die gericht zijn op kunst- en cultuureducatie, voor de leerlingen van klas 1 tot en 
met klas 3. Verder kunnen we er door de vrijwillige ouderbijdrage voor zorgen dat alle leerlingen op 
onze school per leerjaar ten minste  één theatervoorstelling bezoeken. 
 
 

Op 13, 14 en 15 november 2019 is voor jullie de voorstelling 
 

DE WITTE KAMER  
 

 van theatergroep Oostpool georganiseerd.  
Deze voorstelling vindt plaats in een mobiele theatertrailer op de parkeerplaats voor de school.  

Het bijwonen van deze voorstelling is verplicht en gebeurt onder begeleiding van docenten. 
 
 
De voorstelling duurt 60 minuten. De voorstelling past dus niet in een regulier lesuur, maar loopt 10 
minuten door in de pauze.  
 
Lees onderstaand tijdschema heel goed door! 

 
WOENSDAG 13 NOVEMBER: 
H31 en lln Podium Theater bovenbouw: voorstelling tijdens het 4e uur 
M31 en M32: voorstelling tijdens het 6e uur 
 
DONDERDAG 14 NOVEMBER: 
A31 en A32: voorstelling tijdens het 4e uur 
H32 en H33: voorstelling tijdens het 6e uur 
 
VRIJDAG 15 NOVEMBER: 
MH31 en MH32: voorstelling tijdens het 4e uur  
 
 



- De klas verzamelt direct aan het begin van het lesuur buiten bij de trailer. 
- Naast de trailer staat een busje waar je veilig je tas in kunt opbergen. 
- Trek gerust je jas aan, want in de trailer is het koud. 
- De begeleidende docenten noteren voor de voorstelling de absenten. 
- Je mobiele telefoon zet je natuurlijk uit voordat je de trailer binnengaat. 
 

 
 
 
Waar gaat de voorstelling over? 
 
Stel alle witte mensen krijgen een brief van de Staat der 
Nederlanden, waarin staat dat ze één euro moeten betalen. 
Een symbolische erkenning van het feit dat er nog steeds 
racisme in de maatschappij is en dat zij het makkelijker hebben 
dan mensen van kleur.  
 
Zou jij dan betalen? 
 
In De Witte Kamer komt een meisje het Paleis van Justitie 
binnen. Ze is boos om die euro. Wat denken ze wel niet? Die 
ongelijkheid is toch niet haar schuld? Ze gaat dit misverstandje 
rechtzetten. Dat blijkt het begin van een lang en absurdistisch 
proces over de vraag wat racisme is en hoe witte onschuld 
werkt. 
 
 

Voor meer informatie kijk op www.toneelgroepoostpool.nl 
 
  
Wij wensen je heel veel plezier en mocht je nog vragen hebben, loop dan even binnen bij Noord 27.  

 

Met vriendelijke groet, 

mevrouw Visscher, cultuurcoördinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toneelgroepoostpool.nl/

