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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3th en 3tv 

 

 

 

 

Datum:   15 januari 2021 

Kenmerk: 202100216/STB 

Betreft:  Junior Speaking Contest  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen 

 

Al enkele jaren neemt Het Schoter deel aan de Junior Speaking Contest, een interscholair 

spreekvaardigheidstoernooi voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Dit toernooi 

bestaat uit een selectieronde op school, een regionale voorronde en een landelijke finale. 

Elke school mag één leerling uit leerjaar 2 of leerjaar 3 afvaardigen voor de regionale 

voorronde. Dit jaar nemen we met de leerlingen uit 3tha en 3tva deel aan de Junior Speaking 

Contest, met als thema: A story that moved me. 

Aanstaande dinsdag, 19 januari, organiseren we de klassikale voorronde. Leerlingen houden 

een speech van ongeveer 3 minuten en moeten voorbereid zijn op het beantwoorden van 

vragen. Een vakjury wijst aan het eind van de avond 4 finalisten aan. Zij houden op een later 

moment hun speech opnieuw, waarna de jury een winnaar aanwijst die zijn of haar speech 

houdt tijdens de regionale voorronde. Hier strijden leerlingen van verschillende scholen in de 

regio tegen elkaar. 

Normaal gesproken vindt de voorronde op school plaats en nodigen wij de ouders uit om 

daar getuige van te zijn. Dit jaar kan dat helaas niet. Leerlingen zijn ingedeeld in groepen en 

houden hun speech online voor een aantal medeleerlingen en de jury. De leerlingen 

ontvangen in hun schoolmail (outlook) een uitnodiging voor de Teamsvergadering, waarin ze 

de speech houden. Via deze e-mail kan de leerling op het moment van de Speaking Contest 

daadwerkelijk deelnemen aan de vergadering, door onderaan in de e-mail te klikken op ‘klik 

hier om deel te nemen aan de vergadering’. De leerling wordt dan automatisch door geleid 

naar Teams. 

Als ouder kunt u op een afstandje natuurlijk alsnog meekijken als uw zoon of dochter de 

speech houdt.  

Met vriendelijke groet, 

mede namens de docenten Engels 

 

Brenda Stam 

Conrector 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

 


