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

 

 

 

 

Datum:   4 maart 2022 

Kenmerk: 212200325/NOY 

Betreft:  voorstelling Snackbar in De Schuur 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw kind zit in 3 MAVO Drama en gaat volgend jaar wellicht eindexamen drama doen, dat 

bestaat uit een praktisch schoolexamen en een Centraal Schriftelijk Eindexamen. Ter 

voorbereiding van dat schriftelijke examen zullen de leerlingen dit jaar en volgend jaar met 

mij twee voorstellingen bezoeken. Na het bezoek aan een voorstelling stuur ik per e-mail een 

toets over de voorstelling, waarvan de vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met 

examenvragen. Het jaar wordt afgesloten met een tentamen, dat volledig de vorm van een 

proefexamen heeft. 

In oktober, nog vóórdat de theaters weer moesten sluiten, waren de leerlingen gelukkig erg 
onder indruk van  Daddy van Theatergroep Dox. Binnenkort, op 30 maart, bezoeken we de 
voorstelling “Snackbar” van De Toneelmakerij, opnieuw in De Schuur (vroeger De 
Toneelschuur) 

Snackbar gaat over een urgent en actueel onderwerp dat álle jongeren raakt; elke 
middelbare scholier heeft weleens meegemaakt dat er grenzen werden overschreden, als 
slachtoffer, aanstichter of toekijker. Wanneer sta je op, voor jezelf en voor een ander? Deze 
voorstelling en de bijbehorende educatie moedigen jongeren aan hun eigen grenzen aan te 
geven én die van anderen te respecteren.  

Regisseur Timothy de Gilde weet als geen ander beladen onderwerpen bespreekbaar te 
maken voor jongeren. Snackbar is een schurende voorstelling over loyaliteit, schaamte en 
de moed die ervoor nodig is om de confrontatie op te zoeken. Hoe is het mogelijk dat 
niemand ingrijpt als grenzen overschreden worden? Een pleidooi voor opstaan en het 
doorbreken van de stilte. 

De leerlingen zullen op eigen gelegenheid naar De Schuur gaan. Het adres is Lange  

Begijnenstraat 9, bezijden de Grote Markt. We verwachten de leerlingen daar om  

19.00. De voorstelling begint om 19.30 en is om 20.30 afgelopen. Daarna volgt een 

kort nagesprek. U kunt uw kind dus rond 21.30 weer thuis verwachten. Uiteraard 

zorgt de school voor de kaartjes.  
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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 en Angelie Wassink 

Docenten  drama  
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