
       In de leerkrachtenhandleiding staat een oud tijdspad (in 2019 ging het project wegens corona 

niet door). Hierbij een inlegvel met het huidige tijdspad. 

 

Tijdspad Veghel 

• 15 september 2021 – Kick-off voor leerkrachten. 

De kick-off is een belangrijk moment. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie en alle 

informatie die je nodig hebt om met het project aan de slag te gaan. Leerkrachten krijgen een 

voorproefje van de voorstelling en verkennen met praktische workshops het thema en de 

opdracht.  

• 21 september t/m 30 september – Speelperiode van de voorstelling  

Warnet voor de Veghelse scholen.  

De voorstellingen zijn om 9.00 en 11.30 uur in Dorpshuis Zijtaart. 

• 24 september t/m 8 oktober – Workshops voor leerlingen  

De Verander’ns workshop duurt 75 minuten en vindt plaats op CHV Noordkade 

• 25 september t/m 15 november – Leerlingen werken in de klas verder aan de Verander’ns  

opdracht 

• 15 november t/m 15 december – Insturen digitale Verander’ns werkstukken voor een 

digitale montage 

• Voorjaar en Zomer 2022 – Presentatie Verander’ns werkstukken 

We zijn in overleg met de lokale festivals Pop & Colour, 1 Ander en Fabriek Magnifique voor 

een doorlopende digitale presentatie van de werkstukken.  

 

Tijdspad Sint-Oedenrode 

• 15 september 2021 – Kick-off voor leerkrachten. 

De kick-off is een belangrijk moment. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie en alle 

informatie die je nodig hebt om met het project aan de slag te gaan. Leerkrachten krijgen een 

voorproefje van de voorstelling en verkennen met praktische workshops het thema en de 

opdracht.  

• 1, 4 en 6 oktober - Speelperiode van de voorstelling  

Warnet voor de scholen uit Sint-Oedenrode.  

De voorstellingen zijn om 9.00 en 11.30 uur in Dorpshuis Zijtaart. 

• 11 oktober t/m 15 oktober – Workshops voor leerlingen  

De Verander’ns workshop duurt 75 minuten en vindt plaats op in het SDG Ontdeklab 

Meierijstad in Sint-Oedenrode 

• 12 oktober t/m 15 november – Leerlingen werken in de klas verder aan de Verander’ns  

opdracht 

• 15 november t/m 15 december – Insturen digitale Verander’ns werkstukken voor een 

digitale montage 

• Voorjaar en Zomer 2022 – Presentatie Verander’ns werkstukken 

We zijn in overleg met de lokale festivals Pop & Colour, 1 Ander en Fabriek Magnifique voor 

een doorlopende digitale presentatie van de werkstukken. 


