
   

 

Amsterdam, 18 november 2021 

 

Betreft: Buitenschoolse activiteit Kunstvakken leerjaar 3 en M-klas+ 

 

Beste leerling, ouders of (verzorgers) van leerjaar 3 en 4M, 

 

Voor het examenvak KV (kunstvak) gaan de leerlingen op 
maandag 6 december of dinsdag 7 december naar de 
Krakeling. Het bezoek bestaat uit het bekijken van een 
POP-UP tentoonstelling en de dansvoorstelling ‘PERRY’. 
Voor het volgen van de tentoonstelling hebben de 
leerlingen een eigen telefoon en oordopjes nodig. 

De leerlingen uit klas 3M, 4M en 3D en 3A zullen op 
maandag 6 december naar de Krakeling gaan. De 
leerlingen uit klas 3C, 3 E en 3B zullen op dinsdag 7 december gaan. In het onderstaande rooster 
staat aangegeven hoe laat de leerlingen verzamelen in de kantine en onder begeleiding met het OV 

naar de Krakeling vertrekken. Aan het einde van de activiteit 
zullen de leerlingen vanuit de Krakeling zelfstandig naar huis 
vertrekken. In de ochtend volgen de leerlingen les zoals dit in 
Magister staat aangegeven.   

Aangezien de leerlingen als groep ontvangen worden en onder-
wijs volgen, hoeven zij zich niet te laten testen voor toegang of 
een QR-code te laten zien. De Krakeling hanteert echter wel, net 
als het OV, de mondkapjes. 

 

Op de onderstaande data gaan de derdejaarsleerlingen en 4M naar de Krakeling toe. 

Maandag 6 december Dinsdag 7 december 

3M 11:30 uur  

 vertrek met twee docenten 

3C 11:40 uur 

 vertrek met mentor en docent 

4M 11:40 uur  

 vertrek met twee docenten 

3E 11:50 uur 

 vertrek met mentor en docent 

3D 11:50 uur  

 vertrek met mentor en docent 

3B 12:00 uur 

 vertrek met twee docenten 

3A 12:00 uur  

 vertrek met mentor en docent 

 

  



   

 

 

 

Let op:   

• Leerlingen horen in bezit te zijn voor een geldige en/of opgeladen OV pas.  

• In het OV en de Krakeling wordt een mondkapje gedragen.  

• Aanwezigheid en deelname is verplicht.  

• Het bezoek aan de Krakeling is onderdeel van het examenprogramma KV (kunstvakken)  
en hoort voldoende te zijn afgerond.  

 

Bij vragen kunt u de Kunstvak docent mailen: o.stelma@zuiderlicht.org  

We gaan uit van een geslaagd uitje!  

Met vriendelijke groet,  

 

De sectie kunstvak 
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