
 

 

Zwolle, december 2019 
 
 
 
 
 
 

MEANDER PODIUMDAG 
KLAS 1 & 2 & 3 

 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 
 
 

Vrijdag 17 januari 2020 organiseert het Meander College voor alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 een speciale 
PODIUMDAG. Tijdens deze dag vervallen de reguliere lessen en volgen de leerlingen van klas 1 en 2 drie 
verschillende workshops en de leerlingen van klas 3 een masterclass.  
 
Voor de organisatie van deze dag werken we nauw samen met het Zwolse Cultuurbureau Kleinkunstig. De 
leerlingen kunnen zelf hun keuze maken voor de workshops (klas 1 en 2) of de masterclass (klas 3). 
Het inschrijven voor deze Podiumdag gebeurt online via de website van Kleinkunstig. 
LET OP! Het inschrijven kan: 

op maandag 16 december vanaf 18.00 uur 
 tot en met woensdag 18 december tot uiterlijk 20:00 uur 

 
De online-inschrijving voor klas 1 en 2 gaat als volgt:  
 
1. Ga naar https://inschrijven.cultuurdag.nl. Dus zonder www voor de url. 
2. Voer op deze pagina je leerlingnummer en de volgende code in: MeanderPodDag20 
3. Je komt nu op de volgende pagina. Hier voer je jouw gegevens in. Deze worden na de Podiumdag 

automatisch verwijderd en alleen gebruikt voor het rooster. 
4. Nu ga je de workshops kiezen die je wilt volgen. Als een workshop vol zit, dan kan die niet meer worden 

gekozen. 
5. Onderaan de pagina druk je op 'doorgaan'. Je komt dan op de volgende pagina, daar kan je je 

programma downloaden. 
 
Goed om te weten! 
-  Als je je niet inschrijft, dan delen wij je in bij een workshop waar nog plek is. 
-  Het heeft geen zin om je meerdere keren in te schrijven. Ons systeem herkent dit en zal de  
 extra inschrijvingen verwijderen.  
-  Als een workshop vol zit, is deze niet meer zichtbaar.  
-  Soms raakt een workshop vol tijdens het invullen, omdat andere leerlingen het ook kiezen. Als je dan 

op ‘doorgaan’ klikt, word je teruggestuurd naar het keuzescherm. Je moet dan opnieuw je keuzes invullen. 
 
 
 
 

https://inschrijven.cultuurdag.nl/


De online-inschrijving voor klas 3 gaat als volgt:  
 

1. Ga naar https://inschrijven.cultuurdag.nl. Dus zonder www voor de url. 
2. Voer op deze pagina je leerlingnummer en de volgende code in: MasterMeander20 
3. Je komt nu op de volgende pagina. Hier voer je jouw gegevens in. Deze worden na de Podiumdag 

automatisch verwijderd en alleen gebruikt voor het rooster. 
4. Nu ga je de Masterclass kiezen die je wilt volgen. Als een masterclass vol zit, dan kan die niet meer 

worden gekozen. 
5. Onderaan de pagina druk je op 'doorgaan'. Je komt dan op de volgende pagina, daar kan je je 

programma downloaden. 
 

Goed om te weten! 
- Als je je niet inschrijft, dan delen wij je in bij een workshop waar nog plek is. 
-  Het heeft geen zin om je meerdere keren in te schrijven. Ons systeem herkent dit en zal de  
 extra inschrijvingen verwijderen.  
-  Als een workshop vol zit is deze niet meer zichtbaar.  
-  Soms raakt een workshop vol tijdens het invullen, omdat andere leerlingen het ook kiezen. Als je dan op  
 ‘doorgaan’ klikt, wordt je teruggestuurd naar het keuzescherm. Je moet dan opnieuw je keuze invullen. 
 
Mocht het niet gelukt zijn met je inschrijving online, dan is er nog een herkansing op dinsdag 7 januari vanaf 
18.00 uur tot en met woensdag 8 januari 16.00 uur. Dan staat de website nogmaals open en kan je je 
inschrijven voor een beperkt aantal keuzes die nog over zijn. 

 
De PODIUMDAG staat in het teken van kunst, cultuur, 
 creativiteit, sport en techniek. Kortom….een feestdag! 

 
Het dagprogramma voor klas 1 en 2 op vrijdag 17 januari ziet er als volgt uit: 
1e uur        reguliere les vervalt 
09.05 uur      alle leerlingen zijn aanwezig bij het juiste lokaal (rooster volgt) 
09.15 – 10.30 uur  ronde 1 
10.30 – 10.45 uur  pauze/wisseling 
10.45 – 12.00 uur  ronde 2 
12.00 – 12.30 uur  pauze/wisseling 
12.30 – 13.45 uur  ronde 3 
13.45 – 14.00 uur  opruimen 
7e en 8e uur     reguliere lessen vervallen  
     
Het dagprogramma voor klas 3 op vrijdag 17 januari ziet er als volgt uit: 
1e uur        reguliere les vervalt 
09.05 uur      alle leerlingen zijn aanwezig bij het juiste lokaal (rooster volgt) 
09.15 – 10.30 uur  deel 1 
10.30 – 10.45 uur  pauze 
10.45 – 12.00 uur  deel 2 
12.00 – 12.30 uur  pauze 
12.30 – 13.45 uur  deel 3 
13.45 – 14.00 uur   opruimen 
 
Wij verheugen ons op een leerzame en bruisende dag! 
Heb je nog vragen? Kom dan even naar Noord 27. 
 
Vriendelijke groet namens alle docenten van de Podiumvakken, 
 
Suzanne Visscher (cultuurcoördinator)         svisscher@meandercollege.nl 

https://inschrijven.cultuurdag.nl/
mailto:tdenhertog@meandercollege.nl

