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Beste leerlingen en ouders, 
 
Op vrijdag 15 en 16 februari a.s. hebben de atheneumleerlingen uit klas 4 twee CKV-dagen die in 
teken staan van activistische kunst. Graag informeren we jullie over deze dag.  

 
Deze dagen zullen, vanwege de huidige situatie, anders worden ingevuld dan gebruikelijk is. Op 15 
en 16 februari krijgen de leerlingen tijdens de schooluren van 09:00 - 14:00 de tijd om zelfstandig 
thuis te werken aan de CKV-opdrachten. Er zullen die dagen geen andere lessen gevolgd hoeven 
te worden. Ook in de middag hebben ze de tijd om aan de opdrachten te werken. 
 
Op maandag 15 februari starten we gezamenlijk om 9:00 uur in een Google Meet. De leerlingen 
werken die dag aan de dagopdracht. Deze bestaat uit een PowerPointpresentatie met vragen. 
Leerlingen bekijken de PowerPoint (en de bijbehorende kijk- en luisterfragmenten) en 
beantwoorden vragen. Halverwege de dag komt theatermaker en taalactivist Anoek Nuyens in de 
Meet om te vertellen over de voorstelling De zaak Shell. De CKV-docenten zijn de hele dag via de 
Google Meet beschikbaar zijn voor vragen. De dagopdracht moet op 15 februari 2021 om 
uiterlijk 21:00 uur individueel ingeleverd zijn op Classroom.  
 
Op dinsdag 16 februari starten we ook gezamenlijk om 9:00 uur in een Google Meet. De 
leerlingen bereiden zich die dag voor op het maken van een activistisch kunstwerk. Het concept 
hiervoor moet op 16 februari om uiterlijk 21:00 uur ingeleverd zijn op Classroom. De leerlingen 
hebben vervolgens tot 22 maart 2021 de tijd om het kunstwerk te maken.  
Het activistische kunstwerk maken zij in groepjes van 2 of 3 personen. De indeling van deze 
groepjes mogen de leerlingen zelf maken en aan ons laten weten via google forms: 
https://forms.gle/vgE4uJuDgYuFVzex9 . Op uiterlijk 10 februari 2021 moeten de groepjes aan 
ons doorgegeven zijn. Geven leerlingen zich niet op, dan maken wij een groepje voor hen.  
 
Deze dag is onderdeel van het PTA. Dit betekent dat leerlingen verplicht aanwezig moeten zijn. 
Zijn ze niet aanwezig, dan gaat dit ten koste van een herkansing.  
 
We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie vragen hebben dan 
kunnen jullie mailen naar f.postma@hyperionlyceum.vova.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
CKV-sectie 
Lorentine van Tijn, Fenny Postma, Ninet Kaijser en Anahi Cevat 
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