
 

 
 

Zwolle, 19 maart 2021 
 
Betreft: projectdagen onderbouw 
 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
We willen u graag informeren over onze projectdagen op maandag 29 maart en dinsdag 30 
maart van het 1e t/m het 5e uur. 
 
De projectdagen staan dit keer in het teken van het thema ‘kunstverband’. We hopen dat 
onze leerlingen hier met enthousiasme aan zullen gaan werken.  
 
Deze projectdagen zullen online in teams plaatsvinden. De keuze voor een onlineproject 
hebben wij gemaakt, omdat er op deze manier meer ruimte is om bezig te gaan met de 
praktijkopdrachten. Daarnaast willen we de bewegingen in en om de school zoveel mogelijk 
beperken aangezien de leerlingen tijdens projecten normaal gesproken door elkaar heen 
lopen in het kader van verschillende opdrachten. In deze bijzondere tijd moeten we de 
veiligheid van onze leerlingen vooropstellen en kiezen we er dus voor de leerlingen online te 
begroeten. De nadruk van het project zal op het sociale aspect liggen in een online variant. 
We hopen dat de leerlingen het sociale aspect ook zo ervaren. 
 
We hebben een mooi kunstproject ontwikkeld dat gestart wordt met twee inspirerende 
lezingen door twee verschillende kunstenaars uit het werkveld. Aan de hand van deze 
lezingen zullen de leerlingen in groepjes aan de slag gaan met keuze-opdrachten.  
De opdrachten zijn vakoverstijgend en hebben te maken met kunst.  
Op welke manieren kan kunst verbinden in een samenleving? Hoe zorgt kunst voor verbinding 
tussen de leerlingen?  
Het doel is om op een creatieve inspirerende manier contact te maken met elkaar en bij 
sommige keuze-opdrachten wat leuks te doen voor een ander. 
 
De leerlingen zullen deze dagen online begeleid worden door docenten. Ze krijgen van 
tevoren een rooster zodat iedereen weet wanneer ze in kunnen loggen voor de gezamenlijke 
momenten. 
 
Wij hopen op twee leuke, inspirerende, leerzame dagen. 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kyra Wassink en Nienke Oosterheerd, docenten Podium Beeldend 
 
 


