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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5vwo 
 

 

 

 

Datum:   10 januari 2020 

Kenmerk: 192000179/YZN 

Betreft:  workshops bibiliotheek 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op donderdag 23 januari gaat 5 vwo naar de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (locatie 

Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32) om zelf literatuur te schrijven. Het programma start in 

de ochtend om 9.00 uur met Jan van Mersbergen. Vervolgens kan er gekozen worden uit 

verschillende workshops, namelijk een songtekst maken door Klaske Oenema, een blog 

schrijven door Wilma Geldof, een stripverhaal schrijven door Pijke Ileri, een theatertekst 

schrijven door Eva Gouda of een gedicht schrijven met Gino Van Weenen. De leerlingen 

maken een keuze voor een workshop tijdens de les Nederlands. 

 

De beste verhalen worden op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl gepubliceerd. De 

workshopgever kiest per workshop de beste uit. Van het maakproces maakt Aureen 

Harthoorn foto’s en korte filmopnames. Ook mogen de leerlingen deze zelf maken en naar 

Aureen Harthoorn opsturen. Van deze filmfragmenten wordt een korte ‘after’ movie’ van 1 

minuut op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl geplaatst. Als uw zoon of dochter zelf een 

filmpje heeft gemaakt, moet dit binnen twee weken opgestuurd worden o.v.v. de klas en de 

namen van de makers van het filmpje met wetransfer.com naar 

aureen.harthoorn@bibliotheekzuidkennemerland.nl.  

 

De workshops duren tot 11:30 uur. De leerlingen hebben vanaf het 5e uur weer les op 

school. 

 

Tot slot ook erg belangrijk: tijdens Rondje Literatuur worden foto’s en filmopnames gemaakt. 

De ouders van leerlingen moeten tot 18 jaar toestemming geven. De leerlingen krijgen een 

het formulier mee in de les Nederlands. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit met uw zoon of 

dochter te bespreken en een ingevuld toestemmingsformulier mee te geven? De foto’s 

worden gebruikt voor promotionele doeleinden van de Bibliotheek.  

 

Wij hebben er al veel zin in! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yara van Zon (docent Nederlands) 

Roselique Bronsema (docent Nederlands en mentor 5Va) 

Aureen Harthoorn (bibliotheek Zuid-Kennemerland) 

 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/

