
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 
 

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

 

 

Datum:        4 november 2016 
Kenmerk:   16088/NOY 
Betreft:      voorstellingsbezoek Sell Me Your Secret van TG Maas 24 november 
 

 

 

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 tweede voorstelling die we samen gaan bezoeken is “Sell Me Your Secret” van TGMaas, 
op donderdag 24 november, opnieuw in De Toneelschuur. Over sociale media en de 
grenzen daaraan. Ik realiseer me dat het we nu in korte tijd twee voorstelling bezoeken. 
Liever zou ik het wat meer uit elkaar plannen, maar ik vind dat de kwaliteit van de 
voorstelling en de verwachting dat het de leerlingen aanspreekt zwaarder wegen dan 
spreiding over het jaar. De derde en laatste voorstelling zal nu overigens pas in het voorjaar 
vallen. 
 
De voorstelling begint om 19.30. Uw kind wordt bij De Toneelschuur verwacht tussen 19.00 
en 19.15. 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  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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