
Informatiebrief Pats!Boem! COVID-19 versie 2020-2021 
 

Op het moment dat er in het schooljaar 2020-2021 nieuwe aanpassingen in het 
COVID beleid zijn vanuit de overheid en het voor ons niet mogelijk is om binnen de onze 
voorwaarden het project uit te voeren, passen wij het project COVID proof aan om tóch doorgang te 
laten vinden.  
 
Informatie COVID-19 aangepaste versie Pats!Boem! 
Afhankelijk van de COVID -19 maatregelen hebben wij een aantal versies van Pats!Boem! 
beschikbaar. Zo kunnen wij ingeplande projecten komende maanden altijd uitvoeren binnen de 
huidige maatregelen.  
 
De versies waaruit u, binnen de maatregelen van de school en overheid, kunt kiezen: 
 

1. Wij spelen alleen de voorstelling en de docenten voeren zelf de nabespreking uit. Wij 
bereiden docenten hierop voor en hebben hiervoor een heldere toegankelijke les ontwikkelt. 
Wij kunnen de voorstelling voor 1 tot 3 klassen opvoeren naar gelang de maatregelen. Wij 
kunnen binnen de voorstelling altijd 1,5 m afstand onderling aanhouden.  

2. Wij geven per klas (of halve klas), met één van onze docenten fysiek aanwezig in het lokaal, 
een uitgebreide interactieve les. Het project bestaat dan uit filmfragmenten van de 
voorstelling die worden samengevoegd met de interactieve les tot een 1 uur durend project 
in de klas.  

3. Wij geven per klas(of halve klas), met één van onze docenten online aanwezig, een 
uitgebreide interactieve les. Het project bestaat dan uit filmfragmenten van de voorstelling 
die worden samengevoegd met de interactieve les tot een 1 uur durend project in de klas.  

 
!! Let op: Als uw school, los van overheidsmaatregelen, eigen covid - 19 maatregelen heeft of neemt 
waardoor het project binnen 2 maanden verplaatst of geannuleerd wordt, dan heeft dit 
consequenties voor uw subsidie. Check hiervoor de specifieke voorwaarden in de bijlagen.  
 
Inhoud project en interactieve les 
Ik verwijs u graag door naar de algemene informatiebrief. 
 
Ons promotiefilmpje is te zien op onze website: www.theaterpatsboem.nl. Wij kijken, samen met 
onze acteurs, uit naar een bezoek bij u op school. Ook binnen de huidige maatregelen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Rick Schellinkhout 
Artistieke leider Theatergroep Heer Otto 
 
 

http://www.theaterpatsboem.nl/

