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Hierbij ontvangt u informatie over de aankomende CKV-activiteit voor klas 3.
We gaan aansluitend bij het hoofdstuk ‘film en animatie’ een praktijkopdracht doen. We
bezoeken het filmmuseum EYE te Amsterdam. Het museum ligt tegenover het Centraal
Station aan de overkant van het IJ.
In het museum krijgen de leerlingen een korte uitleg over de filmgeschiedenis. De
leerlingen worden in groepen verdeeld en gaan samen een filmpje maken. Camera’s en
uitleg krijgen ze daarvoor van de vakdocent van het museum.
De leerlingen moeten een kwartier voordat de workshop begint bij de ingang van het Eye
museum zijn. Voor de ochtend betekent dat de leerlingen om 8.45 uur aanwezig moeten
zijn. In de middag moeten de leerlingen om 13.00 uur aanwezig zijn.
Data en indeling:

1 van 2

Maandag 3 februari ochtend 09.00 - 12:30 uur: 3D
Dinsdag 4 februari ochtend 09.00 - 12:30 uur: 3A, middag 13.15 – 16.45 uur: 3C
Woensdag 5 februari ochtend 09.00 - 12:30 uur: 3F, middag 13:15 – 16.45 uur: 3G
Donderdag 6 februari ochtend 09.00 - 12:30 uur: 3B, middag 13:15 – 16.45 uur: 3E
Er zullen pauzemomenten zijn waarin gegeten en gedronken kan worden. De leerlingen
moeten zelf een lunchpakketje meenemen.
Zorgt u alstublieft voor een opgeladen OV-chipkaart. Check ook van tevoren de reistijd
van huis naar het museum. Het kan zijn dat de leerling eerder van huis moet vertrekken
dan hij/zij gewend is.
Deze activiteit is een verplicht onderdeel van CKV. CKV moet met een voldoende worden
afgesloten aan het eind van dit schooljaar, dit telt mee voor het schoolexamen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
mevrouw Schoonheijm
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
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ROUTE:
Openbaar vervoer Vanaf Amsterdam Centraal station gaat 24 uur per dag een gratis
pont naar de overkant van het IJ (Buiksloterweg, duur 3 minuten). Vanaf Amsterdam
Centraal station kunt u opstappen op de middelste pont. Als u in Noord van de pont
afstapt slaat u direct linksaf en bent u te voet binnen 3 minuten bij EYE.
Vanuit Amsterdam-Noord stopt bus 38 bij de halte Buiksloterwegveer, vlak naast EYE.
Daarnaast stoppen bus 105 en 109 bij de halte Hagedoornplein, op 12 minuten
loopafstand van EYE.

