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Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit lj.3, 

Op maandag 23 januari nemen alle leerlingen van het derde leerjaar deel aan het taal- en 

leesevenement: ‘Stap op de Rode Loper’. Dit is een taal- en leesproject voor vmbo’ers in de 

bovenbouw van Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam. Het doel van dit project is om de 

leerlingen enthousiast te maken voor lezen en literatuur. Tijdens deze dag ontmoeten leerlingen de 

beste young adults schrijvers en volgen ze stimulerende taalworkshops en optredens. De 

workshops vinden op verschillende culturele instellingen plaats. Locaties die meedoen zijn: 

Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Conservatorium van Amsterdam, NEMO, 

Scheepvaartmuseum, Arcam, AHK LearningLab, AHK Culture Club, Kanteen25. 

 

Deze excursie is een verplicht onderdeel voor het vak Nederlands. De leerlingen hebben zich 

tijdens de lessen Nederlands met bijpassend lesmateriaal voorbereid. Ook moeten de leerlingen 

voor dit taal- en leesproject een PTA-opdracht voor hun fictiedossier inleveren. Leerlingen die 

geoorloofd afwezig zijn, krijgen een vervangende opdracht om te maken. 

 

Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 14.35 uur. De leerlingen gaan zelfstandig naar 

de plek waar het evenement start. In onderstaande tabel kunt u zien bij welke locatie uw kind zich 

moet melden.  

 

Leerlingen melden zich om 10.00 uur bij hun begeleidend docent: 

Klas Naam docent Locatie 

3A mevr. van Lochem Het Scheepsvaartmuseum 

3B dhr. Isaak Het Scheepsvaartmuseum 

3C dhr. Visser OBA 

3D dhr. Klok OBA 

3E mevr. Moayeri Het Scheepsvaartmuseum 

3F mevr. El Jilali Het Scheepsvaartmuseum 

3G mevr. Sanders Het Scheepsvaartmuseum 

3H dhr. Hachmang Het Scheepsvaartmuseum 
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Datum 

5 september 2017 

Kenmerk 

201709-0015 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de adressen van de locaties:  

 
Het Scheepsvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam 

De OBA, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam 

 

De school betaalt de kosten voor deze dag. De leerlingen moeten zelf voor hun lunch zorgen. 

Uiteraard is het vanzelfsprekend dat onze schoolregels ook tijdens deze bijeenkomst gelden. Het is 

daarom belangrijk dat ze zich aan het begin en na de pauze op tijd melden. Na afloop mogen de 

leerlingen op eigen gelegenheid naar huis.  

 

Voor meer informatie over het evenement verwijs ik u naar de website www.stapopderodeloper.nl. 

 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. Met 

deze dag proberen wij bij te dragen aan een betere leesvaardigheid, gevarieerder taalonderwijs en 

meer leesplezier. We rekenen op een leuke en inspirerende dag! 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Namens de sectie Nederlands, 

Dhr. R. Ruijzenaars 

info@hubertusberkhoff.vova.nl 
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