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Uitnodiging presentaties profielwerkstuk 

 

Julianadorp, 20 mei 2020 

 

Geachte ouders, 

 

De afgelopen week heeft uw zoon/dochter hard gewerkt aan de presentatie van 

zijn/naar profielwerkstuk. Ze hebben het verschil geleerd tussen een schrijftekst en 

spreektekst, nagedacht over een spetterende binnenkomer, geoefend met 

lichaamstaal en stemgebruik en nog veel meer. Ze zijn er bijna klaar voor om hun 

speech aan u te presenteren. 

 

A.s. dinsdag 26 mei komen nog de laatste puntjes op de i te staan. Er is een 

generale repetitie en de kledingkeuze wordt beoordeeld. 

 

Graag uitnodigen wij u hierbij uit om de eindpresentatie van uw zoon/dochter bij te 

wonen op dinsdag 26 mei a.s. In voorgaande jaren was het een feestelijke avond 

waarbij iedere belangstellende welkom was om naar het optreden van de 

verschillende leerlingen te kijken. Helaas is dit nu in deze vorm niet mogelijk 

vanwege de coronamaatregelen.  

 

We hebben de klassen moeten opsplitsen. Er zijn twee shifts van 3-5 sprekers. De 

eerste shift begint om 18.00 uur, de tweede om 19.00. Tussen die twee shifts in 

maken de docenten de lokalen weer even schoon, zodat de tweede groep bezoekers 

veilig aan een tafeltje kan zitten.  

 

Het is belangrijk voor de leerlingen om te presenteren voor publiek. Om de twee-

meter te kunnen handhaven, kan elke leerling echter slechts twee fans meenemen. 

Vanwege het samenscholingverbod kunnen we helaas niet napraten. Het wordt een 

sobere avond, wat dat betreft. De mooie presentaties maken dat weer goed. 

 

Onderstaand vindt u de indeling van de leerlingen in de twee shifts. Wilt u een 

kwartier voor aanvang aanwezig zijn? Zo kunnen we op tijd starten – en voor de 

tweede shift - weer op tijd beginnen.  
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Lokaal D1 E1 E2 E4 

Shift 1: 

18.00-

19.00 uur 

Rogier Baas  

Alexandra Scoop  

Laurensz Moeharram  

Lola van Megesen  

Roos Veling  

Jaimy Houtschilt  

Ryan Elfering  

Thijs de Boer  

Nordin Orth  

Thomas Aberson  

Sander Schoo  

Kayleigh Horseling  

Dominique van 

Vuure  

Britt van Doorn 

Kaylee Madari  

Shift 2: 

19.15 – 

20.15 uur 

Didi Blijleven 

Duko de Kort  

Loet Starreveld  

Connor van Heulen  

Morritz van den Bosch 

Justin Coraij  

Samantha van Vuure  

Julian Lo-Fo-Wong  

Bengt Meijberg  

Xander 

Vanderbeken  

Isa Soeter  

Lieke Borsje  

Maik de Boer  

Thiayra Ceelen  

Tamaya 

Verschoor  

  

 

We hopen dat u ondanks alle noodzakelijke maatregelen zult genieten van de 

prestaties en presentaties van uw eigen en andermans zoon/dochter.  

 

Graag tot dinsdag! 

 

Met vriendelijke groet, ook namens de organisatoren van de presentatietraining, 

 

Mariëtte Zuijdgeest 

rector 

     


