
 

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:   20 oktober 2017 

Kenmerk: 17082/NOY 

Betreft:  drama voorstelling 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw kind heeft dit jaar voor het vak  drama gekozen en kan daar volgend jaar ook 
eindexamen in doen. Het examen 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. 

 
Als eerste voorstelling bezoeken we op woensdag 8 november Shop till you drop van Golden 

Palace of op vrijdag 10 november Kinderen van Judas van Toneelgroep Oostpool. Uw kind 

heeft zelf al een van de voorstellingen gekozen of moet dat deze week nog doen. 

Shop till you drop is een absurdistische voorstelling over onze drang tot kopen. “Golden 

Palace neemt u mee naar een warenhuis waar dromen werkelijkheid worden….” Mime-groep 

Golden Palace is een meester in het ontleden van menselijk gedrag. Deze voorstelling begint 

om 20.00 uur. 

Kinderen van Judas is een humoristische voorstelling over een vampier met een burn out. 

Met zijn vrienden speelt hij in het bos beroemde vampierverhalen na. En dan komt er een 

groep Nordic Walkers langs….. Deze voorstelling begint om 20.30 uur.   

De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar De Toneelschuur. Ze worden daar een 
kwartier voor aanvang van de voorstelling verwacht. Na de voorstelling gaan ze ook weer op 
eigen gelegenheid terug naar huis.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u toch nog vragen, 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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