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In deze vreemde tijden proberen we het tto-programma zo goed mogelijk aan te
passen aan alle veranderende omstandigheden. Dat betekent veel schakelen,
overleggen, wijzigen en doorgaan.
We kregen coronaproof workshops in kleine groepen in de aula, gingen naar buiten
of schakelden over op online. In deze nieuwsbrief geven we u graag een beeld
daarvan. Kent u ouders en leerlingen uit groep 8 die belangstelling hebben voor de
komende tto openlesavonden en onze tto-afdeling voor havo of vwo? Dan vragen
we u deze nieuwsbrief aan hen door te sturen.
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De tto openlesavonden zullen in februari
online plaatsvinden. Op dinsdagavond
2 februari van 19.00 – 20.00 uur is er
een programma voor ouders. Alumni
van de tto-afdeling, ouders van de
klankbordgroep, leerlingen en docenten
geven een indruk van de tto-afdeling.
Dit alles kunt u online volgen in het
programma Teams.
Op donderdagavond 4 februari van
19.00 - 21.00 uur is er een afwisselend programma voor leerlingen uit groep 8 met
Engelstalige lesjes, een bingo en informatie over tto. Zesdeklassers presenteren
het programma. Aanmelden kan via de button onder aan de homepage: Klik hier

Brugklassers
De brugklassers begonnen het schooljaar met een introductie waarbij ze in
groepjes een collage maakten met als thema Self Portrait as Global Citizen.
Thema’s zoals Black Live Matters, diversiteit en het klimaat waren belangrijke
aandachtspunten in de collages.
‘In love with Shakespeare” was het thema van de workshop die Phileas Fogg, een
Britse theatergroep, kwam geven aan de brugklassen en de tweede klassen vwo.
Leerlingen voerden sketches op uit toneelstukken van Shakespeare zoals
Romeo & Juliet en Hamlet.
De theaterworkshop voor de brugklas havo is voor nu uitgesteld tot na de
lockdown.
Tegelijkertijd werden er in de lessen Arts scènes bekeken uit toneelstukken van
Shakespeare en hebben de leerlingen werkstukken gemaakt over dit onderwerp.

Zowel de brugklassers als hun oude basisscholen keken uit naar de lesjes over tto die de brugklassers
havo en vwo op hun oude basisscholen gegeven hebben in november. Van tevoren werd er op school
goed geoefend onder leiding van tto-assistants uit de hogere jaren.

Klas twee en drie
Als onderdeel van het tto-onderwijs volgde havo 3 van dezelfde theatergroep de workshop “Little
Victorians”. Deze workshop staat geheel in het teken van het leven van de onfortuinlijke Engelse jeugd
in het Engeland van de 19e eeuw. De leerlingen beeldden die situatie en leefomstandigheden uit. Dat
leverde een bijzondere interactie op en er werd een beroep gedaan op hun inlevingsvermogen. Tijdens
de gehele workshop werd er in het Engels gecommuniceerd.
De geschiedenis van Culemborg was onderwerp van een Engelstalige speurtocht die voor alle tweede
klassen havo en vwo werd gehouden in het centrum van Culemborg.

Online BBC Junior Speaking Contest
2021 #A story that moved me

Coronaproof
In de herfst kwamen verschillende workshopleiders naar het KWC om een workshop te geven. Op
anderhalve meter met de stoelen op afstand in de aula, in kleinere groepen en met minder theatrale
interactie als anders. Sommige leerlingen vonden dat juist wel fijn: je kon rustig blijven zitten en
hoefde niet mee te zingen. Anderen vonden het daardoor wat saaier dan anders.
De Engelse theaterdocent van Big Wheel gaf een indrukwekkende workshop over de Eerste
Wereldoorlog aan vwo 4 genaamd “Meaning in the Mud”. Voor het eerst in het Engels verzorgde de
nationale opera een workshop aan vwo 5.
En de Amnesty Scholengroep Nijmegen bracht voor de derdeklassen vwo en havo de Russische
mensenrechtenverdedigster Nataliia mee uit de gsa-gemeenschap van Rusland. Na afloop ging Nataliia
in gesprek met leden van de gsa-groep van het KWC. Ze vond het erg fijn om te ervaren hoe open er
in het Nederlands onderwijs gesproken kon worden over diversiteit en vrijheid van meningsuiting.

Workshop opera vwo5

De Russische Nataliia vertelt over
de mensenrechten in Rusland

Tto online
Tto-activiteiten die plaatsvonden vanaf januari gingen in verband met de lockdown online. Voor het
eerst werden de tto- en IB-certificaten van de examenkandidaten van vwo 6 vorig schooljaar
aangetekend opgestuurd. In een online bijeenkomst werden de kandidaten in het zonnetje gezet,
waarbij ze in break-out teams vertelden hoe het met hen ging. Hierbij zetten ze hun handtekening
onder hun tto-certificaat en lieten deze voor de camera zien. Daarmee was hun tto-opleiding afgesloten
en konden we hier toch een feestelijk moment van maken.
De regionale en de landelijke rondes van de speaking contest waren vorig jaar al online gegaan; nu
moest ook de KWC speaking contest viraal gaan. In korte tijd werd er online geoefend voor de laptop
met de sprekers uit de derde klassen tto havo en vwo en werd de jury geïnstrueerd. Voor hen werd een
aparte link in Teams aangemaakt voor
ongestoord overleg. Phileine Smit speelde harp
terwijl de jury overlegde. Ondanks de nieuwe
vorm met enkele haperingen in beeld en geluid
– gelukkig spraken alle sprekers twee keer –
hebben we veel plezier beleefd aan de online
contest en indrukwekkende persoonlijke
speeches gehoord over het thema “# a story
that moved me”.
Cindy den Oude uit h3t won de eerste prijs
namens de derdeklassen. De tweede prijs was
voor Julian Verschoor en de derde, de
aanmoedigingsprijs voor Romy Liefhebber.
Jitte van Ooijen gaat namens de tweedeklassen
en Cindy namens de derde klassen voor het
KWC door naar de derde ronde.
Drie onderbouwklassen tto vwo gaan online samenwerken met een partner op een Duits gymnasium.
Hierbij werken we samen met Gymnasium Hückelhoven en het Missionsgymnasium St. Antonius in
Bardel. De leerlingen hebben zich voorgesteld in een brief en gaan binnenkort in een grote online
meeting in break-out teams uiteen om hun partners te interviewen.
De havo heeft inmiddels online contacten aangeknoopt met een school uit Oslo en er wordt druk heen
en weer gemaild, gefacetimed en tijdens de lessen gezamenlijke opdrachten uitgevoerd. Hierbij worden
verschillen en overeenkomsten in taal, cultuur, school en de invulling van het dagelijkse leven
besproken. Dit is een mooi begin van een eventuele uitwisseling op termijn.

Goede examenresultaten
Zowel voor de havo- als voor de vwo-onderbouw kijken we ondanks de lockdown terug op goede
examenresultaten. De eerste lichting havo-tto’ers slaagden allen voor hun internationaal erkende
Anglia-examen. Dit is een bijzondere prestatie waar we erg trots op zijn. Binnenkort wordt ook deze
diploma-uitreiking online gevierd en de geslaagden worden extra in het zonnetje gezet.
In de vwo-afdeling lag het examenresultaat van de native
Checkpoint examens flink boven het landelijk gemiddelde. We zijn
trots op onze vierdeklassers dat ze dit resultaat in deze
omstandigheden hebben behaald.

Tot slot
Verschillende activiteiten die op de planning stonden, hebben nog
steeds niet door kunnen gaan. Zo wilden we voor de zesdeklassen
en de vierdeklassen vwo graag een teambuildingsactiviteit
organiseren in de stijl van ‘Highland Games’. De heer Bos had al
een prachtig programma klaarliggen. Door omstandigheden
hebben we deze activiteit moeten uitstellen, evenals een
filmfestival voor de vierde- en vijfdeklassen.
De brugklas en de tweede klas havo houdt hun theateractiviteit en de reis naar York nog te goed.
Reizen en een internationale stage zullen moeten worden uitgesteld tot het moment dat we weer groen
licht krijgen om deze activiteiten te ondernemen.
Ondertussen maken we er het beste van bij de onlinelessen en -activiteiten en hopen samen met jullie
op betere tijden waarin we weer het hele tto-programma kunnen verzorgen.
Met vriendelijke groet,
De heer N. (Naser) Zarghami, coördinator tto voor havo
Mevrouw A. (Renda) Wolthaus, coördinator tto voor vwo

