
Zwolle, 24 oktober 2022 
 
Betreft: Projectdagen klas 2  
 
 
Beste leerlingen, 
 
We willen jullie graag informeren over de projectdagen op donderdag 3 november en vrijdag 
4 november van het 1e t/m het 6e uur. 
 
De projectdagen staan dit keer in het teken van het thema ‘Dit ben ik’.  
De projectopdrachten worden beoordeeld met een cijfer. We hopen dat jullie hier met 
enthousiasme en plezier aan zullen werken.  
 
Tijdens dit project onderzoek je ‘wie ben ik?’ ten opzichte van anderen, ‘wie ben ik?’ in de 
hedendaagse maatschappij en ‘wie ben ik?’ op school. We gaan in op een aantal 
verschillende maatschappelijke onderwerpen zoals jeugdculturen en prestatiedruk.  
 
Je volgt o.a. op donderdag een toepasselijke workshop van Kleinkunstig: 
‘Wie ben jij?’ is stiekem best een lastige vraag als alleen je naam zeggen geen afdoende 
antwoord is. Deze theaterworkshop draait om vrijheid en het zelfbewustzijn van de leerlingen 
over het vertellen van je eigen verhaal. Waar kom je vandaan? Welke gebeurtenissen 
hebben invloed op je gehad? En wat voor rol heeft vrijheid (of misschien juist wel onvrijheid) 
daarin? Samen met een theaterdocent gaan leerlingen met deze vragen aan de slag om een 
stukje van hun eigen levensverhaal om te zetten tot een scène. 
 
Het tijdschema en de lokalenverdeling zijn toegevoegd in deze brief. Daarnaast kun je de 
opdrachten tijdens de projectdagen vinden in de studiewijzer van magister. 
 
Het volgende neem je mee op beide dagen: 

- Opgeladen laptop/tablet 
- Oortjes 
- Etui 
- Kleurpotloden 
- Eventueel stiften 
- Schaar 
- Lijmstift 
- Optioneel: op vrijdag wat zakgeld voor het marktbezoek ‘Company Fun Fair’. 

Opbrengst gaat naar een goed doel (project klas 1) 
 
We hopen dat jullie met deze brief voldoende informatie hebben. 
 
 
 
Met vriendelijke groet van de projectcoördinatoren:  
 
mevrouw Wassink en mevrouw Oosterheerd 
  



 
 

TIJDSCHEMA  
‘Dit ben ik’ 

 
 

Donderdag 3 NOV. Vrijdag 4 NOV. 
    
1e uur  Klassikale opstart/workshop 

MM21, MM22, MMH21, 
MMH22 

1e uur  Klassikale 
opstart/projectopdracht 

2e uur Projectopdracht/workshop 
 

2e uur Projectopdracht 
 

10.45 Pauze 
 

10.45 Pauze 
 

3e uur Projectopdracht/workshop 
MH21, MH22, MH23 

3e uur Presentatie voorbereiden 

4e uur Projectopdracht/workshop 
 

4e uur Presenteren / bezoek markt 
MA21, MA22, MA23 
 

12.45 Lunchpauze 
 

12.45 Lunchpauze 
 

5e uur Projectopdracht/workshop 
MA21, MA22, MA23 

5e uur Presenteren / bezoek markt 
MH21, MH22, MH23 

6e uur Projectopdracht/workshop 6e uur Presenteren / bezoek markt  
MM21, MM22, MMH21, MMH22 
(aansluitend naar huis) 

    
    
 

• LET OP: Leerlingen en docenten die workshop ronde 2 hebben (3e en 4e uur) 
mogen de laatste 15 min (einde van het 2e lesuur) even iets eten/drinken (in het 
lokaal).  
Er is namelijk geen pauze tussen de workshop blokuren.  
Leerlingen en docenten die workshop ronde 2 hebben houden na ronde 2 
pauze: 11:30-11:55 uur. 
 

• LET OP: Leerlingen en docenten die workshop ronde 3 hebben (5e en 6e uur) 
mogen de laatste 15 min (einde van het 4e lesuur) even iets eten/drinken (in het 
lokaal). De workshop ronde 3 start namelijk direct om 11:55 uur. 

 

 

 

 



 

LOKALENVERDELING  
& 

Rooster voor de workshop – documentaire – bezoek aan de markt   
 

OP DONDERDAG 3 NOVEMBER & VRIJDAG 4 NOVEMBER 
 

 

 KLAS 

LOKAAL 

 

Donderdag 
3 en 

vrijdag 4 
november 

Blokuur  
Workshop 

 
 

Donderdag 
3 

november 

Documentaire + 
Kijkvragen 

 
 

Donderdag 3 
november 

Bezoek 
Company 
Fun fair 
markt 

 
Vrijdag 4 
november 

 

Uren + 
Lokaal 

 

Lesuur 

 

Lesuur 

1 MM21 K12 1e en 2e 
uur N22 

3e en 4e 6e   

2 MM22 K13 1e en 2e 
uur N24 

3e en 4e 6e  

3 MMH21 K14 1e en 2e 
uur O14 

3e en 4e 6e  

4 MMH22 K15 1e en 2e 
uur O15 

3e en 4e 6e  

5 MH21 K16 3e en 4e 
uur N22 

5e en 6e 5e  

6 MH22 K21 3e en 4e 
uur N24 

5e en 6e 5e 

7 MH23 K22 3e en 4e 
uur O15 

5e en 6e 5e 

8 MA21 K23 5e en 6e 

uur N22 
1e en 2e  4e  

9 MA22 K24 5e en 6e 

uur N24 
1e en 2e 4e  

10 MA23 K25 5e en 6e 

uur O15 
1e en 2e 4e  


