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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) dient in het 3e leerjaar naar behoren 
(voldoende) te worden afgesloten voordat een diploma verkregen kan worden. Een van de 
verplichte onderdelen is het deelnemen aan het Rondje Cultuur. 
 
Voor het vak CKV dienen de leerlingen o.a. een examendossier te maken en aan een aantal 
culturele activiteiten deel te nemen. Dit betekent dat er voor ouders soms kosten zijn 
verbonden aan een bezoek aan het theater of museum. Het grootste deel van de 
entreekosten zal betaald kunnen worden d.m.v. de CJP die voor iedere leerling aangevraagd 
is. De school heeft besloten om het geld collectief te besteden. 
 
Leerlingen uit het 3e leerjaar gaan meedoen aan het Rondje Cultuur van Zaanstad op: 

maandag 2 oktober B3A, B3B en B3C 
woensdag 4 oktober K3A, K3B en K3C  
vrijdag 6 oktober T3A, T3B, T3C en T3D 
 

Dit project is georganiseerd in samenwerking met Fluxus. Het doel is om leerlingen te laten 
kennismaken met culturele instellingen. De deelname is verplicht en vormt een onderdeel 
van het examendossier. De leerlingen gaan naar De Fabriek om een film te bekijken en er 
worden verschillende workshops gegeven. Bij elke activiteit wordt de aanwezigheid 
genoteerd. Aangezien het een examenonderdeel betreft, dient elke absentie voor 09.00 uur 
op school te worden gemeld.  
 
Het boekje van Rondje Cultuur wordt samen met het verslag van die dag binnen 2 weken bij 
de docent CKV ingeleverd. 
 
Elke leerling dient op school te komen met een goed functionerende fiets en elke groep 
wordt begeleid door een docent. De eerste 2 uur is er gewoon les op school. Daarna 
verzamelen de leerlingen per groep op het plein en gaan dan met de begeleider op weg. De 
dag is om ongeveer 15.00 uur afgelopen. Er is tussen de ochtendactiviteit(en) en de 
middagactiviteit(en) een half uur pauze om te eten/ drinken. 
 
Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd en maken de leerlingen op een prettige 
manier kennis met elkaar en met het kunst- en cultuuraanbod in Zaanstad. 
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw A. Cluwen (docent CKV) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
F. Klijzing 
Directeur Compaen VMBO 
 


