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"Studie- wijzer"
Alle tweedejaars Vak: drama Docent: RES Niveau: alle niveaux
Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets Wat moet ik nog doen?

12/ Jullie gaan leren om een In jullie huiswerk staat hoe Je kunt dus naar De opdracht goed doorlezen!
13 televisie serie goed te bekijken je de opdracht moet uitvoeren. Netflix kijken, maar het Je gaat dus eerst een stuk 

en daar een toneelscene Daar staat ook een stappenplan. mag ook op bijvoorbeeld bekijken: een scene.
van te maken. NPO 3 een serie terug- Dan type je dit op je 

17 kijken , of Videoland, laptop en verzint er minimaal/
t/m of RTL4. Als er maar We gaan deze minstens 20 regels bij.

25 maart een dialoog (gesprek) scenes in de les Die verzin je dus zelf!
met 2 of meerdere gebruiken. Ik hou Bedenk een mooi/goed einde
personen in voorkomt. het bij in Magister. zodat de scene een goed 

Dus af hebben begin/midden/einde heeft. 
voor donderdag
26 maart! Succes!

Nog even herhalen/opfrissen:) 
13/ Jullie gaan leren om een Een monoloog is een scene Zie verder de huiswerk Eerst goed de opdracht
14 monoloog te schrijven. waar 1 persoon praat. In dit geval JIJ opdracht! Goed lezen! doorlezen. 

Alle tweedejaars hebben al Je begint met een zin met je 
een goede monoloog  gevoel. Je kunt bijvoorbeeld Dan ga je schrijven!

26 mrt geschreven! Nu is er een ander beginnen met : 
t/m ONDERWERP: nl Corona "ik ben bang". Monoloog insturen Soms herschrijf je een monoloog

3 april Zie je huiswerkopdracht! Dan leg je in het midden uit voor ma 3 april wel 10 keer. Als jij denkt dat 
waar je bang voor bent en eindigt het goed is, mail je naar
dan met de 'conclusie', sreindersma@ovmz.nl
(bijvoorbeeld, "nu ben ik niet 
meer bang voor spoken/corona") Succes! Gewoon doen:)
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