Fabproject ‘Geachte minister’.
Het is het jaar 2015 en jij leest op zaterdag 16 mei in de cultuurbijlage van het het NRCHandelsblad de volgende advertentie:
__________________________________________________________________________________	
  
De minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen maakt
bekend dat er verzoeken kunnen worden ingediend voor het
maken van een monument.
Hiervoor heeft het ministerie een geldbedrag van
€50.000.000,- gereserveerd. Deze subsidieregeling loopt van
1 juni 2015 tot 1 november 2015.
Aan ieder afzonderlijk verzoek wordt maximaal €2.500.000,toegekend. Om aanspraak te maken op deze
subsidieregeling dient te worden voldaan aan de volgende
regels:
1. Het monument dient een historische gebeurtenis of een historische persoon te gedenken;
2. De relevantie van de keuze moet historisch worden onderbouwd;
3. Een schaalmodel van het uiteindelijk te maken monument moet worden bijgeleverd.
De inzendingen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen. Deze commissie,
genaamd commissie FabVooruit, wordt door minister J. Bussemaker voorgezeten en de
overige leden zijn de heren P.I. Kloen en G. van Oorschot.
Voor nadere informatie zijn de heren P.I. Kloen en G. van Oorschot altijd bereikbaar tijdens
kantooruren op de Resedastraat of Populierstraat in Den Haag.
Binnen een week na inzending krijgt u bericht van de commissie.
De inzending kan u richten aan:
De commissie FabVooruit,
t.a.v J. Bussemaker,
Resedastraat 50
2565 DC Den Haag.
__________________________________________________________________________________	
  
Hoe aan te pakken:
1. Je vormt een groepje van drie personen. Hiervan maakt minimaal één science
leerling deel van uit. Jullie groepsvoorstel wordt op 18 mei goedgekeurd;
2. Je kiest een persoon of gebeurtenis uit. Deze keuze wordt goedgekeurd op 21 mei
door Van Oorschot en bij een positief oordeel kan begonnen worden.
3. Tijdens vijf reguliere lessen geschiedenis krijg je de tijd om in het computerlokaal te
werken aan het historisch onderzoek en aan het schrijven van de brief;
4. Tijdens de fablessen krijgen de science-leerlingen tijd om te werken aan het
prototype van het monument (deelname door niet science-leerlingen is mogelijk)
5. Op 22 juni tijdens de laatste geschiedenisles van het jaar worden de finale brief met
historische context en het monument ingeleverd.

Beoordeling:
De heer Van Oorschot zal de brief beoordelen met een repetitiecijfer. De heer Kloen
beoordeelt het monument. Voor de goede orde alleen de science-leerlingen krijgen een cijfer
voor het monument. Daarentegen krijgen alle leerlingen een cijfer voor geschiedenis.
Beoordelingskader brief voor geschiedenis:
Originaliteit onderwerpkeuze
Onderbouwing van de keuze
Historische context van het monument
Relatie monument met het heden
Taalgebruik
Zorg
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Maximaal zijn er 70 punten te verdienen. Bij 40 punten heb je een 5.5.
Succes toegewenst!
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