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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Uw kind heeft dit jaar voor het vak drama gekozen en kan daar volgend jaar ook eindexamen 
in doen. Zoals ik in mijn mail van een paar weken geleden toelichtte, bereid ik de leerlingen 
voor op het centraal schriftelijk eindexamen door gezamenlijk twee voorstellingen te 
bezoeken en de leerlingen daarover een toets te geven en door een proefexamen aan het 
eind van het jaar.  
De leerlingen mochten twee voorstellingen kiezen uit drie. Binnenkort bezoekt uw kind 
zijn/haar tweede gekozen voorstelling: ‘BloedLink’ van NTJong/DOX. 
  
In een probleemklas heeft een lerares haar leerlingen niet in de hand. Ze vindt een pistool in 
één van de schooltassen. Er ontstaat een broeierige sfeer waarbij de leerlingen en lerares 
tegenover elkaar komen te staan. Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en 
gedrag, over afwijzing en erkenning en over keuzes.  
 
De talentvolle regisseur Casper Vandeputte maakt energieke en poëtische voorstellingen 
over grote thema's. Met Bloedlink onderzocht Vandeputte de vrijheid in denken en het krijgen 
van je plek in een groep met botsende culturen en waarheden. Bij NTjong maakte hij eerder 
de festivalhit The Summer of '96, de ontroerende monoloog Titus en maakt in 2019 de 
familievoorstelling De Gebroeders Leeuwenhart. 
 
We zullen de voorstelling bezoeken op donderdagavond 9 januari in De Toneelschuur, 
Lange Begijnenstraat 9, in het centrum van Haarlem.  De voorstelling begint om 19.30 en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur afgelopen. 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. Indien u daar 
bezwaar tegen hebt, verzoeken wij u vriendelijk uw kind zelf bij De Toneelschuur op te halen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 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  


