
  

 

 
 

 

 

Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 3 

 

 

Oldenzaal, 19 aprli 2022 

 

Betreft: inschrijving cultuur workshops 10 en 11 mei 

 

Geachte ouder, verzorger en beste leerling, 

 

 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 mei vindt er op school een workshop plaats in het teken van 
cultuur. Leerlingen kiezen uit een aanbod van 4 verschillende workshops een tweetal workshops 
waaraan zij deelnemen. Er is keuze uit de volgende workshops: 

1) Graffiti portret: maak met een combinatie van fotografie, photoshop, graffiti en 

sjabloontechnieken een portret! 

2) Smartphone fotografie: Je schiet elke dag foto’s en filmpjes met je smartphone, soms 

maak je hele toffe foto’s. Maar soms lukt het voor geen meter. Tijdens deze workshop 

smartphone-fotografie leer je meer over het gebruik van licht, diverse locaties, 

achtergronden en poses. 

3) Zang: Pak de microfoon en geef alles. In de workshop zang ga je aan de slag met een 

actueel popnummer. Door dit nummer leer je de basis van diverse zangtechnieken. Als je 

die onder de knie hebt ga je aan de slag met een heuse audio-opname! Dat betekent dat je 

aan het einde van de workshop een audiofile krijgt opgestuurd met daarop jouw versie van 

een hit. 

4) DJ-ing: Je krijgt tijdens de DJ workshop verschillende bestaande DJ-technieken aangeleerd 

en brengt direct een klinkend resultaat in de praktijk. Verbaas je publiek aan het einde van 

de workshop met een toffe DJ-set! 

Je kunt je vanaf donderdag 21 april 7.00u ’s ochtends inschrijven via Zermelo. Vol = vol! Na de 
vakantie wordt op maandag 9 mei de inschrijving nagelopen. Heb je je niet ingeschreven, dan 

wordt je ingeschreven door de docent. Dit gebeurt dan niet volgens jouw eigen keuze!  
 

Deelname is onderdeel van het lesprogramma en dus verplicht. De aanwezigheid van de 
leerling zal ook worden bijgehouden! 
 

 Dinsdag 10 mei Woensdag 11 mei 

Ochtend:  

Workshop 1: 
8.30 – 9.50u 
Workshop 2: 
10.10 – 11.30u 

Klas 3H1 

Klas 3H9 
Klas 3H10 
Klas 3A2 
Klas 3G1 

Klas 3H2 

Klas 3H3 
Klas 3H4 
Klas 3A6 

Middag; 

Workshop 1 
11.30 – 13.20u (incl pauze) 
Workshop 2: 
13.20 – 14.40u 

Klas 3A3 

Klas 3A4 
Klas 3H5 
Klas 3H8 

Klas 3H7 

Klas 3A1 
Klas 3A5 
Klas 3A6 

 

We wensen de leerlingen een heel leuke en inspirerende ochtend/middag toe! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
de secties beeldend en muziek 
 

 
 


