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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  

van de leerlingen uit klas 1 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 29 oktober 2014 

        

 

Betreft: projectweek China 

 

 

Geachte leerling, mevrouw/mijnheer, 

 

Een ander rooster, andere vakken, andere docenten, in een projectweek staat het VLC 

een beetje op z’n kop. Havo 4 en atheneum 4 zijn op werkweek en de andere 

bovenbouwklassen hebben ook geen echte lessen. In klas 1 tot en met 3 werken we de 

hele week aan een bepaald thema. Voor de eerste klassen in Mijdrecht is dat het thema 

China. 

 

Het thema China wordt afgesloten met een voorstelling op donderdagavond 13 november 

om 19.00 uur voor groep 1 (A1a, A1b, H1a en M1a) en om 20.30 uur voor groep 2 (B1a, 

B1b, H1b, C1a en C1b)(elke leerling krijgt 2 kaartjes in verband met het aantal 

beschikbare plaatsen). Op vrijdag sluiten we dan nog met de klas af. 

 

Om een voorstelling te kunnen geven moeten er heel wat zaken gedaan worden. Daar 

krijgen de leerlingen de hele week van 10 – 14 november de tijd voor.  

 

Informatie over het programma 

 

Dans  Op dinsdag en woensdag oefenen, oefenen en nog eens oefenen 

voor de voorstelling onder leiding van Karlijn. Leerlingen dragen 

sportieve kleding. Deze leerlingen maken ook zelf hun 

accessoires. 

China algemeen Leerlingen krijgen algemene informatie over China. Leerlingen 

hebben kleurpotloden/stiften bij zich. 

China Blue Filmbeelden zeggen soms meer dan woorden om een algemeen 

beeld te krijgen over China. 

Chinese Taal Op maandag leert bijna iedereen de eerste beginselen van de 

Chinese taal. Leerlingen die ervoor gekozen hebben gaan hier 

dinsdag en woensdag er dieper op in. 

Schimmenspel Op maandag worden al schimmen gemaakt waarmee op dinsdag en 

woensdag gespeeld kan worden. 

PR + Het ontwerpen van een uitnodiging voor de ouders, 

programmaboekje, het kaartje en ga zo maar door. Leerlingen 

hebben decoratiemateriaal en kleurpotloden/stiften bij zich. 

Muziek Muziek maken die klinkt als de muziek uit China. De leerlingen 

bedenken met elkaar een muziekstuk en leren dat spelen en 

brengen dit tijdens de voorstelling ten gehore. De leerlingen kunnen 

kiezen uit verschillende instrumenten. 

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl


 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZVinkeveen 

telefoon: 0297 - 26 15 14, fax: 0297 - 26 10 84, e-mail: infovinkeveen@hetvlc.nl 
 

Decor Leerlingen maken o.a. met papier-maché het decor voor bij de 

voorstelling. Leerlingen dragen oudere kleding die smerig mag 

worden. 

Attributen Leerlingen gaan met papier en hout aan de gang om attributen voor 

bij de voorstelling of als versiering te maken. Leerlingen dragen 

oudere kleding. 

Kung Fu Trainen in een vechtsport met als uitgangspunt een “vorm” te 

kunnen laten zien op de voorstelling. 

Circus Fietsen op een eenwieler, jongleren en werken met de Chinese 

bordjes met als uitgangspunt een mooie uitvoering tijdens de 

voorstelling. 

 Graag op dinsdag al een geel en/of rood shirt mee hebben 

met een makkelijk zittende zwarte broek aangezien dat de 

kleding voor de voorstelling wordt. 

Licht en geluid Alles wordt door de leerlingen gedaan, dus ook het licht en geluid. 

Daar komt heel wat bij kijken, dus ook dat moet geleerd en 

geoefend worden. 

Eten In China zijn er andere eetgewoontes en eten ze andere dingen dan 

in Nederland, daar ga je meer over horen en mee aan de slag. 

 

The making of Leerlingen gaan al vanaf de maandag een documentaire maken over 

de projectweek o.l.v. Marco van Bergen. Voor deze leerlingen geen 

andere onderdelen dan deze documentaire “the making of…”. De 

leerlingen leren het filmmateriaal te monteren en het resultaat 

wordt in de aula getoond tijdens de voorstelling. Leerlingen 

nemen indien mogelijk hun digitale camera mee, snoertje 

voor aansluiting op laptop en een usb stick en  anders een 

opgeladen mobiel met toebehoren.           

   

Voorstelling Per groep één voorstelling. Natuurlijk ben je ruim op tijd zodat je 

eventueel nog opgemaakt kan worden en ook om alles rustig in de 

hal te kunnen bekijken. Tijdens de voorstelling (of je nu eerst op 

moet treden of alleen publiek bent) ben je rustig, eet je geen 

kauwgom of andere zaken en maak je geen gebruik van je telefoon. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de leerlingen die achter de coulissen 

wachten om nog op te gaan treden. 

 

Brunch + evaluatie Per klas, onder het genot van zelfgemaakt eten (door groepen 

leerlingen uit de klas klaargemaakt), nemen we de afgelopen week 

nog eens door om het de komende jaren nog beter te gaan doen. 

 

Kijk goed in het programmarooster hoe laat je begint.  

 

Iedere leerling heeft een eigen programma. Hoe werkt dit? 

 Kijk in de bijlage Groepen China in welke groep je zit bij de verschillende 

onderdelen.  

 Kijk in Programma projectweek klas 1 wanneer je op school moet zijn en bij 

welk onderdeel. Het is handig om met een kleurtje jouw groep of klas aan te 

geven. 

 Neem dit rooster over in je agenda met tijden en lokaal.  

 

Wanneer je iets niet begrijpt, kan je mentor meer informatie geven of stuur een mail 

naar kro@hetvlc.nl  

 

Veel plezier tijdens de projectweek China! 

 

VeenLanden College 

De heer J.A. Kroon 
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