Zwolle, 7 september 2021

Betreft: in te halen CKV-activiteit vorig schooljaar

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

In mavo 3 doen leerlingen mee aan een aantal culturele activiteiten vanuit CKV, een verplicht
onderdeel van het schoolexamen. Als leerling moet je ook een verslag maken met aandacht
voor je eigen mening en wat je hebt geleerd van de voorstelling of excursie.
Vorig jaar zorgde Covid voor een lastig jaar als het ging om culturele activiteiten. Een aantal
activiteiten kon wel doorgaan, zoals het project Globaland XL. Andere activiteiten hebben we
moeten aanpassen. Zo was er een film ter vervanging van een theatervoorstelling en een
hybride activiteit in plaats van de excursie naar Amsterdam.
Er is één activiteit blijven liggen, omdat festival Woest in de binnenstad van Zwolle niet
doorging. Daarom organiseren we nu een inspirerende muziekvoorstelling op school voor
mavo 4 op maandag 27 september in de aula.
In deze speciaal voor scholen gemaakte voorstelling nemen zanger Tim van Esch en producer
Erik Schurman van de Nederlandse band de 'Handsome Poets' je mee en vertellen hoe een
aantal van hun beste ideeën ooit begonnen is.
Hoe krijg je een goed idee? Hoe werkt inspiratie? En wat doe je als je eigenlijk niks kan
bedenken? Goede ideeën krijgen (en herkennen!) is stiekem het belangrijkste en het lastigste
van elk creatief proces.
De planning van de voorstellingen staat hieronder. Let als leerling goed op wanneer jouw klas
aan de beurt is en wees op tijd! Ga dus in plaats van naar je lokaal direct naar de aula. Daar
wacht de docent je op.
Voorstelling tijdens 5e uur in aula
11.55 - 12.45 uur
M42 (mevr. Witte) / M43 (mevr. Baakman) / M44 (mevr. Dekker)
Pauze
12.45 - 13.10 uur
Werken aan CKV-eindverslag (6e uur)
M42 met mevr. Baakman in K16
M43 met mevr. Dekker in W37
M44 met dhr. Dijkstra in W33

13.10 - 14.00 uur

Voorstelling tijdens 7e uur
14.00 - 14.50 uur
M41 (mevr. Wevers) / M45 (dhr. Dijkstra)
Deze klassen maken het CKV-eindverslag tijdens de mentorles
Vriendelijke groet,
Sandra Bonthuis (CKV-coördinator mavo) & Suzanne Visscher (cultuurcoördinator)

