Aan alle leerlingen van De Rietlanden
en hun ouders/verzorgers

Lelystad, 3 september 2020
Betreft: Inschrijving talentgroepen
Kenmerk: R17.

Geachte ouders/verzorgers,
Onze talentgroepen zijn bijzondere buitenschoolse activiteiten waar onze leerlingen hun talenten
en interesses kunnen ontplooien. Is uw kind geïnteresseerd in dans, film, theater, beeldende kunst
of actief bezig met muziek? Schrijf hem/haar dan snel in voor één van onze talentgroepen!
Welke leerjaren?
Wij delen de inschrijvingsformulieren in de onderbouw uit, maar ook geïnteresseerde leerlingen uit
de bovenbouw mogen zich inschrijven. Het inschrijfformulier is ook te downloaden via onze website
www.rietlanden.nl.
Ons streven is talentgroepen te creëren die uit verschillende leerjaren bestaan; de eenheid binnen
de groep ontstaat door de gemeenschappelijke passie voor de gekozen discipline.
Wanneer vinden de talentgroepen plaats?
De talentgroepen starten na de herfstvakantie.
Alle leerlingen volgen het normale rooster met alle verplichte vakken, maar daarnaast - dus na de
reguliere lessen - bieden we de talentgroepen aan. De talentgroepen worden daarom aan het einde
van de middag gegeven.
Zijn er extra kosten aan verbonden?
Nee. Alleen in bijzondere gevallen - heel bijzondere activiteiten of bezoek aan theater - zullen we
een kleine financiële bijdrage vragen.
Is het voor alle leerlingen?
Voor alle leerlingen die echt graag willen. Iedereen mag zich natuurlijk aanmelden want wij denken
dat iedereen talenten heeft. De vakdocenten bepalen uiteindelijk of een leerling genoeg inzet toont
om in de talentgroep te mogen blijven. De bedoeling van de talentgroepen is leerlingen met talent
en/of interesse kansen te geven om hun dromen te verwezenlijken, inzet is daarom van groot
belang.
Hoe werkt de aanmelding?
Via het inschrijfformulier kunnen de leerlingen aangeven in welke talentgroep ze willen komen. Bij
een eventueel teveel aan aanmeldingen binnen één van de groepen, speelt de volgorde van
aanmelding een doorslaggevende rol. De aanmelding voor het huidige schooljaar start op
15 september en eindigt op 28 september
Met vriendelijke groet,
René Leber
Rector SG De Rietlanden

De aanmeldingsformulieren moeten uiterlijk maandag 28 september ingeleverd worden bij de
administratie.
Het aanbod voor dit schooljaar:
Film – vrijdagmiddag 9e uur (Meneer Sanduhan in A3)
Altijd al iets met film willen doen? Dit is je kans! Wij gaan het hele schooljaar films maken. Van fictie
tot documentaires, alles zal aanbod komen. Jullie zullen begeleid worden bij het maken van een
goed verhaal, het schrijven van het script en het apparatuur gebruik. De doelstelling is natuurlijk
een 1e prijs binnenslepen op het NFFS! (Nederlands Filmfestival voor Scholieren)
Pop/rock/zang – woensdagmiddag 9e uur (Meneer van der Tak in N3)
Speel je een instrument en wil je jouw talenten delen met anderen dan kan dat nu op je eigen
school. Het idee is om bands te vormen uit gemotiveerde drummers, gitaristen, bassisten,
toetsenisten en zangers/zangeressen. Talent is altijd handig maar een goede inzet en plezier staan
natuurlijk voorop waarbij je voldoende begeleiding krijgt om snel verder te komen met je band.
Wees er snel bij, want vol is vol.
Dans – dinsdagmiddag 7e uur (Meneer Sieberichs in gymzaal van school)
Houd jij van dansen en heb je altijd al willen optreden? Meld je dan nu aan voor de danstalent-klas
en laat je dans-sqills zien! Je krijgt de kans om kennis te maken met verschillende dansstijlen; van
hip-hop tot house en popping. Ook kun je deelnemen aan demonstraties/optredens, zowel binnen
als buiten school. Als je je verder in het dansen wil ontwikkelen, pak deze kans en schrijf je in!
'De Theaterklas' – woensdagmiddag 9e uur (Mevrouw Delis in H7)
Kruip in de huid van een dronken man, een verlegen meisje, een chagrijnige oma of een personage
wat dichtbij jezelf staat. In ’De Theaterklas’ is alles mogelijk! Daarnaast leer je alle skills die je nodig
hebt om vol vertrouwen op het podium te staan. Je leert acteren vanuit improvisatie, toneelteksten,
beweging, muziek en nog veel meer. Wil jij schitteren op het podium? Wil jij met elkaar een
toneelstuk maken en instuderen, om vervolgens op te kunnen treden in een echte theaterzaal voor
een publiek? Meld je dan nu aan voor de talentgroep theater!
Atelier – maandagmiddag 9e uur (Mevrouw Vogelzang in A3)
Ben je een echte ontwerper, doener, maker en ben je het liefst met je handen bezig? Ook daar bied
de Rietlanden een plek voor. Schrijf je in voor atelier als jouw werk in de schijnwerpers mag staan!
Samen gaan we werken aan een groot kunstwerk voor het toekomstige Porteum.
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Inschrijfformulier talentgroepen

S.V.P. uiterlijk maandag 28 september inleveren bij de administratie van de school
Bij teveel aanmeldingen gaat acceptatie op volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Hierbij geeft ondergetekende zijn/haar kind (naam kind) …………………………………………………..........

uit klas ………….

op voor de volgende talentgroep…………………………………………………………………………….....................

Naam ouder / verzorger……………………………………………………………………………...................................

Handtekening ouder / verzorger:

....................................

