
 
 
 
Meander, 22 november 2022 
 
 
 
 
Beste leerlingen uit klas 3, 
 
Het Meander College is een cultuurprofielschool en daarom vinden we het belangrijk dat alle 
leerlingen op 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 dankzij de vrijwillige ouderbijdrage voor zorgen dat álle 
leerlingen op onze school per leerjaar ten minste één theatervoorstelling bezoeken. 

 
dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 december  

 
 is voor jullie de voorstelling 

FILTER  
van toneelgroep Oostpool/Sonnevanck 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.  
 
Waar gaat de voorstelling over?                        
Filter is een voorstelling over de druk van social media versus de realiteit. Over de drang altijd 
uitsluitend het beste van jezelf te willen laten zien. Als ALLES maakbaar is geworden en je je 
toch nog slecht en lelijk voelt, is dat dan je eigen schuld?  
Dax, Ashley en Silver zijn geen uitzondering. Ze posten alleen op de socials om te laten zien 
hoe goed het met ze gaat. De druk om dat beeld vol te houden wordt alsmaar groter. 
Langzaam realiseren ze zich dat ze misschien wel wat eerlijker willen zijn. Maar wie zit er te 
wachten op lelijk of ongelukkig?  
 
De voorstelling duurt 55 minuten. De voorstelling past dus niet in een regulier lesuur. 
Je verzamelt met je klas direct aan het begin van het lesuur buiten bij de trailer. Je tas kan 
veilig worden opgeborgen in de bus van de toneelgroep. Je mobiele telefoon zet je natuurlijk 
uit voordat je de trailer binnengaat. 
 



Lees onderstaand  tijdschema heel goed door! 
 
dinsdag 6 december 
5e lesuur / 11.55-12.45 + 5 min pauze = 12.50 uur      
MM31 (25ll) KAMC  
MM32 (24ll) VISC 
7e lesuur / 14.00-14.50 + 5 min van 8e lesuur = 14.55 uur  
MMH31 (25ll) VESI  
MMH32 (27ll) HAMA 
 
woensdag 7 december  
5e lesuur / 11.55-12.45 + 5 min pauze = 12.50 uur      
MM33 (26ll) JOBA 
MM34 (17ll) DJES 
7e lesuur / 14.00-14.50 + 5 min van 8e lesuur = 14.55 uur  
MH31 (22ll) KRIW  
MH33 (22ll) MOGI 
 
donderdag 8 december  
5e lesuur / 11.55-12.45 + 5 min pauze = 12.50 uur      
MA31 (21ll) VELN  
MA32 (23ll) KLED 
7e lesuur / 14.00-14.50 + 5 min van 8e lesuur = 14.55 uur  
MH32 (21ll) stip – MULE 
MA33 (23ll) stip – BRMC 
 
   
Heb je nog vragen?  
Zoek mij dan even op in Noord 27. 
 
S. Visscher  
cultuurcoördinator  
 


