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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van en aan de  

leerlingen uit havo en atheneum 4 

 

 

 

 

Mijdrecht, 12 mei 2022 

 

 

Betreft: Filmworkshop.nl op 7 en 8  juni 2022; kenmerk 20220513-1937 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Op dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni ronden havo 4 en atheneum 4 met behulp van 

professionele filmmakers het laatste schoolexamen onderdeel van het vak culturele 

kunstzinnige vorming (CKV) af. 

 

In de laatste lessen richting deze datum zullen de leerlingen een one minute-film gaan 

bedenken en voorbereiden omtrent het thema ‘’Verbinden’’. Ze schrijven een script, 

denken het camerawerk uit, maken een storyboard en een draaiboek. Daarnaast zullen 

ze samen bepalen wie het camerawerk doet, de regisseur is, opnameleider of dat ze het 

acteerwerk voor hun rekening willen nemen. Naast een goede voorbereiding zal 

samenwerken essentieel zijn om tijdens de workshop deze film in elkaar te zetten. 

 

Door zelf de stappen van een filmmaker te zetten, leren de leerlingen deze beroepstak 

kennen. Daarnaast geeft het de leerlingen een goed beeld hoe een film ingezet wordt bij 

het nadenken over en in beeld brengen van actuele thema’s. 

 

We starten met een kick-off door de filmmakers om 08.30 uur in de aula. 

Om 14.30 uur eindigen we de dag met de filmpremière van de gemaakte films met 

aansluitend een award-uitreiking voor onder andere beste camerawerk en acteurs. 

 

De klassen H4A, D, C en F volgen deze dag op dinsdag 7 juni.  

De klassen H4E en B en A4A, B en C volgen deze dag op woensdag 8 juni. 

 

Wij kijken uit naar deze bijzondere afsluiting van het CKV-jaar. 

 

Vriendelijke groet,  

VeenLanden College 

 

 

Jurgen van der Hout, Anneke van der Lee, Jeanine Visser en Inge Westra,  

docenten CKV 
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