P.C. Boutenslaan 203
2283EZ Rijswijk

Rijswijk, 24 juni 2019

Betreft: KV-week 2019

Geachte ouder/verzorger van ……………………..,

Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli staat de KV1-week voor het 3e leerjaar gepland. Een week waarin
de leerlingen op een interactieve manier kennis maken met verschillende kunstvormen.
Door de wet is vastgesteld dat leerlingen minimaal 4 activiteiten op het gebied van kunstzinnige
vorming moeten hebben gedaan en daarover een einddossier moeten maken en inleveren. Het
einddossier moet voldoende zijn afgerond, anders ontvangt de leerling niet zijn/haar diploma. Dat
betekent dus dat leerlingen deze week geen activiteiten mogen missen! Als een leerling, door
omstandigheden, toch activiteiten mist, zullen er vervangende opdrachten moeten worden gemaakt.
Om de leerlingen te sturen in het maken van het einddossier, plannen we op de vrijdag een moment
waarop de leerlingen onder begeleiding van docenten het dossier kunnen maken en afronden.
Op maandag 1 juli hebben de leerlingen een project over Jongeren en geld met
verschillende workshops en een theatervoorstelling van de theatergroep
Playback.
Op dinsdag 2 juli krijgen alle leerlingen een filmworkshop,
daarnaast vinden er een aantal graffitiworkshops plaats.
Op woensdag 3 juli gaan de leerlingen naar het museum, het
Museon. Hier krijgen de leerlingen een les en de One Planet
tour.
Op donderdag 4 juli zijn er verschillende workshops.
Op vrijdag 5 juli sluiten de leerlingen af met het maken van het
einddossier over de KV-activiteiten.
De reguliere lessen voor de derde klassen komen in de KV-week te vervallen.

Ik hoop, dat u zo voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mevr. E. Storm

Museumbezoek – Het museon
De leerlingen komen op eigen gelegenheid naar het museum. De gehele activiteit duurt van
9.00 – 12.15 uur. Op deze dag staan er geen andere activiteiten gepland, na afloop gaan de
leerlingen weer zelfstandig naar huis. De leerlingen moeten een pen meenemen om de
opdracht te kunnen maken. De opdracht die ze in het museum maken, moet na afloop
worden ingeleverd, dit is voor een cijfer!
De les ‘Mens & Evolutie’ is helaas te komen vervallen. Hiervoor in de plaats is de les
‘Satellieten, raketten en astronauten’ gekomen.
Het museum heeft een aantal huisregels:
- Er zullen afsluitbare opbergkarren klaarstaan, waarin de jassen en tassen van de
leerlingen worden bewaard. Dit is verplicht.
- Rennen, stoeien, schreeuwen en het aanraken van objecten is niet toegestaan.
- Eten en drinken is niet toegestaan in de expositieruimtes, maar wel in de Foyer, op
het terras of in de tuin.
- Kauwgom moet aan het begin van het bezoek in de prullenbakken in de Foyer
worden gedeponeerd.
- Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de les en/of plenaire ontvangst NIET
toegestaan. Tijdens de One Planet tour mogen ze wel gebruikt worden, met het
geluid uit.
- Foto’s maken tijdens de One Planet tour mag, flitsen niet, vanwege het behoud van
de collectie.
- De lift is bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn. Wie niet tot die groep
behoord, wordt verzocht de trap te gebruiken.
Wij gaan er van uit dat de leerlingen zich aan deze regels houden. Wanneer een leerling zich
toch niet aan deze regels houdt, kan deze uit het museum worden verwijderd. De opdracht
zal dan met een onvoldoende worden beoordeeld.

Het adres is: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Openbaar vervoer: Het museum is goed bereikbaar met de tram of bus. Tram 16 richting het
Statenkwartier stopt voor het museum. Tip: plan je reis via 9292.nl.
Er staan docenten van school voor het museum om jullie te ontvangen.

