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                   KUNST  1Doorlopende leerlijn Kunst

Brugklas                  Tekenen, muziek, handvaardigheid en Kunst

2e klas VMBO            Tekenen, muziek, handvaardigheid en Kunst

2e klas HA                  Muziek, handvaardigheid en Kunst

3e klas HA                  Tekenen, muziek & handvaardigheid en Kunst 2-daagse 

3e klas VMBO             Tekenen of handvaardigheid als keuzevak mogelijk 

               en Kunst 2-daagse

4e klas VMBO             Tekenen of handvaardigheid als examenvak mogelijk



                   KUNST  1

Drama, 
fotografie, 
muziek, 
styling/recyling, 
eten & cultuur.

Naast de gewone kunstvakken krijg je in 
de brugklas het hele schooljaar basis-
lessen in diverse kunstvormen zoals:

Je krijgt door het hele schooljaar 
heen zes lessen per vorm.



                       KUNST  2

In de 2e klas maak je kennis met een 
aantal bijzondere vormen van kunst. 
Dit doe je naast de gewone kunstvakken.

Je kunt kiezen uit:

Dans,
Drama,
Film,
Muziek,
Striptekenen.
Je kiest er drie uit en je krijgt per vorm 
zes lessen van echte kunstenaars!



                       KUNST  3

Kunst 2- daagse
Op 14 en 15 april zijn er 
workshops van 
Kunsteducatie Nederland. 
Je volgt twee dagen workshops van 2x 90 
minuten per dag, je kiest twee workshops 
die je over de dagen verspreid zal volgen. 
Hierna presenteer je wat je hebt gemaakt.

Voorbeeld workshops:

Graffiti
Kitchen Kingz (Surinaams koken)
DJ 
Dance (HipHop/popping of Breakdance)
Cocktail shaken & flairen



                       THEJATER
Ieder jaar kan je meedoen aan ons geweldige 
TheJAter. Samen met een professionele 
regisseur maak je een voorstelling met dans, 
muziek en toneel. Zingen, tekstschrijven, 
spelen, alles komt samen en...voor een echt 
publiek van medeleerlingen en ouders speel 
je aantal voorstellingen. We doen dit in een 
echt theater, want wij hebben een theaterzaal 
in het gebouw!

Elk jaar hebben we voorstellingen zoals: 

Brugklas: Welkom in de brugklas door Big MO, 
2e klas: Rob en Emiel - Alles is mogelijk,
3e klas: Benzies & Batchies (over relaties & sexualiteit) 
Jongen en Yo (over hiphop & Human Beatbox), 
Dronken (over drankgebruik, blowen, Vriendschap en feesten),  
U & Niek (over vriendschap en genderdiversiteit),  
De pest eruit (over pesten) en nog veel meer! 

 voorstellingen



Naast de lessen doe je nog veel meer!
er zijn verschillende workshops zoals 
graffiti, theater, etsen

Je bezoekt elk jaar ook een aantal
bijzondere musea & muziekgebouwen.
We gaan naar:

Het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, 
het Rembrandthuis, Van Gogh, de Opera, 
Museum Kranenburgh en het Concertgebouw.

   musea

  Workshops



Wanneer je de school met je diploma 
verlaat, maak je tijdens een 
workshop etsen een blad met je 
droom/wens voor de toekomst.
 
Dit blad komt in onze boom 
die sinds 2016 op het plein staat
en zo word je droom meegevoerd 
door de wind.

                       De Wensboom
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