TA L E N T R I C H T I N G

KU NST E N
CU LTU U R

C U LT U U R P R O F I E L S C H O O L
Houd jij van schilderen, toneel spelen of maak je graag
samen muziek? Omdat wij CultuurProfielSchool zijn, spelen
kunst en cultuur binnen onze school een belangrijke rol.
Zeker als je kiest voor de talentrichting Kunst & Cultuur.
Je krijgt dan vanaf leerjaar 2 meer lesuren in de creatieve
vakken. In de bovenbouw kun je zelfs eindexamen doen in
muziek, beeldende kunst en drama.

licht- en audiotechnische crew. Dit is namelijk één van de
Jong Talent Muziekworkshops waaruit je mag kiezen. Wanneer
je muziek als eindexamenvak hebt gekozen werk je met je
hele klas toe naar een groot afsluitend concert. Bij beeldende
vorming werk je samen met een kunstenaar en met je klasgenoten aan ons ‘levende’ kunstwerk The Wall. Jullie bepalen
samen met de kunstenaar hoe de school eruit komt te zien
met een meterslange collage. Je krijgt bij ons dus alle kansen
om je talent te ontdekken, ontwikkelen en te tonen.

L E E R L I J N K U N S T & C U LT U U R
Wij werken samen met basisscholen in de leerlijn Kunst
& Cultuur. Daardoor leer je op de basisschool al veel over
kunst en cultuur. Bij ons op school ga je daar mee door
tot je eindexamen doet. Je leert bijvoorbeeld creatief,
probleemoplossend en kritisch denken en natuurlijk leer
je samenwerken. Ook digitale geletterdheid komt aan bod.
Vaardigheden die je later in je leven goed kunt gebruiken.

O N T D E K , O N T W I K K E L E N TO O N J E
TA L E N T
Wat je hebt geleerd wil je natuurlijk ook tonen. Misschien
wel op ons prachtig theaterpodium! Of ben jij degene die
de show maakt door achter de schermen te helpen in de

A A N G E S LOT E N B I J DA M U
Ben jij een talentvolle danser of muzikant en volg je al een
talentklas of vooropleiding bij een popacademie, het conservatorium of een dansvakopleiding? Of heb je in de toekomst
plannen om hiervoor auditie te gaan doen? Dan ben je bij ons
aan het juiste adres. Wij zijn aangesloten bij de stichting DaMu.
Dat betekent dat we je extra goed kunnen begeleiden om jouw
havo/vwo te kunnen combineren met jouw dans- of muziek
opleiding. Je kunt verschillende vrijstellingen krijgen voor
schoolvakken zodat je die tijd kan besteden aan je dans- of
muziekactiviteiten. En omdat je al zo gericht en intensief bezig
bent met je toekomstdroom, begeleiden we je bij het com
bineren van jouw talent in combinatie met je schoolwerk.
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