
 

 
Datum:     7 oktober 2016 
Kenmerk: 16070/NOY 
Betreft:     Voorstellingsbezoek Hamlet van ZEP 
 

Aan de ouders van de leerlingen van 3 MAVO die het vak drama volgen 

 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Uw kind heeft dit jaar voor het vak  drama gekozen en kan daar volgend jaar ook 
eindexamen in doen. Dat zal bestaan uit een praktisch schoolexamen, gericht op 
spelvaardigheden, en uit het Centraal Schriftelijk Examen. Op een computer krijgen de 
leerlingen dan fragmenten van voorstellingen te zien waar ze kennisvragen, analytische en 
creatieve vragen over moeten beantwoorden. Om ze daarop goed voor te bereiden, en 
natuurlijk ook om ze kennis te laten maken met mooi en verrassend professioneel theater,  
bezoek ik daarom gedurende het jaar drie voorstellingen met ze. Dit is uiteraard een 
verplichte schoolactiviteit. Na een voorstellingsbezoek stuur ik per e-mail een toets over de 
voorstelling waarvan de vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met examenvragen. 
 
De eerste voorstelling die we samen gaan bezoeken is “Hamlet” van ZEP in De 
Toneelschuur. 
Het klassieke toneelstuk is gemoderniseerd en door rapper Brainpower bewerkt in flitsende 
nieuwe rijmen. De cast bestaat uit een diverse groep spelers. ZEP maakt al jarenlang 
toegankelijke Shakespearevoorstellingen met dans, zang, hiphop en veel actie speciaal voor 
jongeren. Voorafgaand aan de voorstelling zullen de leerlingen in de les een workshop 
volgen van ZEP.  
 
De voorstelling is op woensdag 26 oktober en begint om 19.30 uur. Uw kind wordt bij De 
Toneelschuur verwacht tussen 19.00 uur en 19.15uur. Ik verwacht dat de voorstelling zo’n 
1,5 uur zal duren. Vervoer naar De Toneelschuur is op eigen gelegenheid. Er zijn voor u 
geen kosten aan deze voorstelling verbonden. 
  
Kort na de voorstelling zal uw kind een toets maken over deze voorstelling, die meetelt voor 
het rapportcijfer. 
 
Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hebt u toch nog vragen of bezwaren, dan 
kunt u mij mailen (j.noyons@schoter.nl) of bellen naar de school, waarna ik zo snel mogelijk 
contact opneem. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jules Noyons 
Docent  drama  
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