
KUNST EN CULTUUR
CULTUURKLAS / VOOROPLEIDING KUNSTEN



Vanuit onze visie op kunst- en cultuuronderwijs streven we naar een rijk aanbod. De 
school heeft daarom een aantal programmalijnen. Een leerling kan op verschillende 
manieren, afhankelijk van zijn interesses en mogelijkheden, via een doorlopende leerlijn 
toewerken naar een examen in de kunstvakken. De drie programmalijnen zijn als volgt:

BASIS - REGULIER
Bijna elke leerling op onze school krijgt een vorm van kunstonderwijs in de onderbouw en 

daarna kun je doorstromen naar een examenvak kunst.

VERBREDING - CULTUURKLAS
Voor al die creatieve leerlingen die met veel plezier een kunstvak volgen. Dit programma 

staat open voor iedere leerling die daartoe gemotiveerd is en geeft de leerling een 

veelzijdig inzicht in de uiteenlopende kunstdisciplines. Na de Cultuurklas kun je in de 

bovenbouw doorstromen naar een examenvak kunst.

VERDIEPING - VOOROPLEIDING
Deze programma’s zijn toegankelijk voor leerlingen die daarvoor op grond van een 

bijzondere bovengemiddeld talent en ambitie worden geselecteerd. Deze leerlingen 

hebben een grote motivatie om tijdens hun middelbare schoolloopbaan veel extra tijd te 

besteden aan het ontwikkelen van hun kunstvak.

ONDERBOUW
In het reguliere programma krijg je in de brugklas de vakken muziek, tekenen en dans/drama, in 

totaal 3 uur per week. In de tweede en derde klas is dat 1 uur muziek en 1 uur tekenen. Daarnaast 

krijg je in de brugklas en tweede klas projectonderwijs. Hierin staat de onderzoekende houding 

van leerlingen en samenwerking centraal. 

BOVENBOUW
In de bovenbouw heb je de mogelijkheid om het examenvak muziek of tekenen te kiezen. 

Dit geldt voor alle leerlingen, of je nu cultuurklas hebt gedaan, een ander pluspakket of het 

reguliere programma hebt gevolgd. Daarnaast zijn alle leerlingen verplicht het vak KV1 (mavo) 

of CKV (havo en vwo) af te ronden. 

KUNSTONDERWIJS OP ‘T RIJKS

REGULIER

’N ACCENT OP IEDERS TALENT



CULTUURKLAS WAT IS DAT PRECIES?
In de cultuurklas gaat het om creativiteit en kunstzinnig werken. Je wordt 

ondergedompeld in de zes kunstvakken bij ons op school: de beeldende vakken 2D, 3D en 

fotografie en de podiumvakken muziek, dans en drama. In het tweede jaar mag je kiezen 

voor jouw favoriete richting (de beeldende vakken of de podiumvakken). 

Maar ook dan werk je vaak samen met de anderen bij het maken van mooie creaties. 

Denk aan het ontwerpen van een muziekinstrument dat echt muziek maakt (muziek en 

3D), een voorstelling met een fantastisch decor waarin gedanst, geacteerd en gezongen 

wordt. Elk jaar organiseren we verschillende projecten en evenementen waarin je je 

creatief kunt uitleven.

VOOR WIE IS DE CULTUURKLAS?
De cultuurklas is bedoeld voor elke leerling die graag creatief bezig is. Voor de leerling 

die zelf al op muziek, dans, toneel of tekenen zit of daar interesse in heeft. Je schrijft 

je in omdat je er plezier in hebt en graag tijdens je schooltijd meer met kunst bezig wil 

zijn. Je krijgt per week vier tot vijf uur cultuurklas. Dit komt in de plaats van de reguliere 

kunstvakken en techniek.  Dus effectief krijg je één uur meer les dan in het reguliere 

programma. Wanneer je jezelf aanmeldt voor de cultuurklas doe je dit voor de hele 

onderbouwperiode.

EXCURSIES EN WORKSHOPS
Elk jaar organiseren we verschillende workshops, excursies en bezoeken we 

voorstellingen. Daarnaast krijg je elk jaar de mogelijkheid jezelf te presenteren in 

voorstellingen en exposities.

HOE KOM JE IN DE CULTUURKLAS?
Elke leerling van groep 8 van de basisschool kan zich aanmelden. Na de inschrijving voor 

de cultuurklas van ’t Rijks word je uitgenodigd voor een gesprek. Dit zal in het voorjaar 

plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of je voldoende motivatie hebt de 

drie jaar van de cultuurklas te mogen volgen. Bij deelname aan de cultuurklas is een 

aanvullende bijdrage vereist. Deze is nodig om de externe activiteiten, zoals excursies te 

kunnen bekostigen. 

De kosten van deze themaklas bedragen € 160,- per jaar.

‘T RIJKS CULTUURKLAS MEER INFORMATIE!

DOE-MIDDAGEN CULTUURKLAS

We hebben voor jou speciale doe-middagen 

georganiseerd zodat je kennis kunt maken met de 

werkwijze van de cultuurklas. Voor ouders is dan een 

apart informatief programma. 

Deze middagen zijn op woensdag 12 december 2018 

voor PODIUMVAKKEN, woensdag 19 december 2018 

voor BEELDENDE VAKKEN en woensdag 16 januari 

2019 is er een presentatiemiddag. 

De programma’s beginnen om 14.00 uur en duren tot 

ongeveer 16.30 uur.

Opgeven voor deze middagen kan alleen via de 

website van ‘t Rijks.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Voor vragen en opmerkingen over de cultuurklas kun 

je contact opnemen met mevr. B. Depla, coördinator 

van de cultuurklas. 

Zij is te bereiken op school, tel.: 0164-242150, of via 

e-mail: bdepla@rsgrijks.nl.





   

   

VOOR WIE IS DE VOOROPLEIDING KUNSTEN?
Voor alle leerlingen die de ambitie hebben om later een vervolgopleiding te gaan 
doen in dans, beeldende kunst & vormgeving of muziek, zijn er onze verschillende 
vooropleidingen. 

MUZIEK
De vooropleiding voor het conservatorium met een meer gespecialiseerd programma 

voor muziek is bedoeld voor leerlingen die zich op dit gebied verder kunnen en willen 

ontwikkelen. In de vooropleiding wordt minimaal 5 uur per week aan muziek besteed. ’t 

Rijks biedt zo de mogelijkheid om jouw schoolloopbaan en jouw artistieke vorming te 

combineren. Als je deelneemt aan het programma word je in je artistieke en muzikale 

ontwikkeling begeleid door docenten van diverse conservatoria, zoals het AMPA 

Tilburg (onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten). Ook wordt regelmatig een 

werkbezoek gebracht aan het conservatorium. De vooropleiding van ’t Rijks biedt je 

de mogelijkheid om je schooldiploma te behalen en tegelijkertijd word je als musicus 

naar het niveau gebracht dat noodzakelijk is om toegelaten te kunnen worden op een 

vervolgopleiding. 

Voor dit programma wordt een bijdrage gevraagd van € 280,- per jaar.

DANS
De vooropleiding dans is bedoeld voor leerlingen met een passie voor dans die zich op 

dit gebied verder kunnen en willen ontwikkelen. In de vooropleiding wordt ongeveer 7 uur 

per week aan dans besteed. ’t Rijks biedt je de mogelijkheid om je schoolloopbaan en 

je ontwikkeling als danser te combineren. Je wordt begeleid door docenten van ’t Rijks, 

Fontys Dansacademie en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Je krijgt wekelijks 

les van internationale gastdocenten en je bezoekt ieder jaar dansvoorstellingen in het 

theater. Elk schooljaar eindigt met een voorstelling, waarin je jouw groei kunt laten zien. 

Heb je de ambitie van dans je carrière te maken? De vooropleiding van ‘t Rijks biedt je de 

mogelijkheid om je schooldiploma te behalen en je tegelijkertijd voor te bereiden op de 

toelating tot een mbo of hbo dansacademie. 

Voor dit programma wordt een bijdrage gevraagd van € 650,- per jaar.

BEELDENDE KUNST & VORMGEVING
De vooropleiding voor beeldende kunst is bedoeld voor leerlingen 

die zich in hun vrije tijd graag bezighouden met beeldende 

kunst en vormgeving en zich daar verder in willen ontwikkelen. 

Denk hierbij aan tekenen, schilderen, fotografie, film, boetseren, 

enzovoorts. 

In de vooropleiding wordt er ongeveer 6 lesuren per week aan 

beeldende kunst besteed. De vakken die gegeven worden zijn 

o.a. tekenen, kunsttheorie en proces en ideeontwikkeling. 

’t Rijks biedt je de mogelijkheid om je schoolloopbaan en je 

artistieke vorming te combineren. Je wordt begeleid door 

docenten van ’t Rijks en het CKB en regelmatig zal je lessen 

krijgen van gastdocenten en professionele beeldende 

kunstenaars. Ook breng je een werkbezoek aan een 

kunstacademie. 

De vooropleiding van ‘t Rijks biedt je de mogelijkheid om je 

schooldiploma te behalen en je tegelijkertijd voor te bereiden op 

de toelating tot de kunstacademie. 

Voor dit programma wordt een bijdrage gevraagd 

van € 650,- per jaar.

VOOROPLEIDING KUNSTEN

MOTIVATIE & ATTITUDE

Naast enig talent en ervaring, is je motivatie en 

‘attitude’ ontzettend belangrijk. Het zal niet altijd 

even gemakkelijk zijn met de hoeveelheid lessen, 

het oefenen en daarnaast ook je schoolwerk nog 

in orde houden. Dit is alleen mogelijk als je jouw 

volledige inzet toont. Om die reden is ‘attitude‘ ook 

in de beoordelingen van alle drie de disciplines een 

belangrijk onderdeel.

VOOROPLEIDING KUNSTEN VOOROPLEIDING KUNSTEN



 

      TOELATING EN AANMELDING

WAAR LET MEN BIJ EEN AUDITIE / TOELATING OP? 

FACILITEITEN

Je meldt je aan voor de vooropleiding per e-mail bij de coördinator, je zult dan 

worden uitgenodigd voor de eerstvolgende toelatingsdag. Bij de aanmelding, 

voeg je een aanbevelingsbrief toe van een erkend deskundige (bijvoorbeeld 

je docent van de muziekschool). Lukt dit niet, dan is dat geen probleem. Wil je 

toelating doen voor muziek of dans, dan kun je bijvoorbeeld een filmpje van jezelf 

meesturen. Doe je toelating voor de vooropleiding beeldende kunst en vormgeving, 

dan stel je een portfolio samen, waarin je een breed scala aan beeldend werk 

verzamelt. Deze neem je mee tijdens jouw toelatingsgesprek.

Dat is bij de verschillende disciplines uiteraard nét wat anders, 

maar belangrijke competenties zijn:

•  Je kunt laten zien dat je talent hebt voor wat je doet.

•  Je bent gemotiveerd.

•  Je hebt doorzettingsvermogen.

•  Je bent leergierig.

•  Je staat open voor feedback, van zowel je docenten als je medeleerlingen.

Uiteraard word je in de vooropleiding niet meteen in het diepe gegooid. 

Alle leerlingen van de vooropleiding krijgen daarom een persoonlijk begeleider, 

die in het begin van het schooljaar zal helpen met het samenstellen van jouw 

persoonlijke rooster. 

Dit wordt vaak gedurende de eerste 3 weken in orde gemaakt. Daarna spreek 

je één keer in de twee weken af met je begeleider, waarin je belangrijke zaken 

rondom jouw rooster kunt bespreken. 

Voor sommige vakken krijg je vrijstelling, omdat jouw programma anders veel 

te vol wordt. Tijdens die uren studeer je in het speciale LOOT/LOOK lokaal. 

VOOROPLEIDING KUNSTEN VOOROPLEIDING KUNSTEN

We hebben voor jou, samen met je ouders, een speciale informatieavond 

georganiseerd. Deze is op woensdag 23 januari 2019, aanvang 19.00 uur.

VRAGEN EN OPMERKINGEN
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met mevr. P. van Loon, 

coördinator van de vooropleiding kunsten. 

Zij is te bereiken op school, tel.: 0164-242150, of via e-mail: pvloon@rsgrijks.nl.

INFORMATIEAVOND

VOOROPLEIDING KUNSTEN



Deze middagen zijn op woensdag 
12 december 2018 voor 

PODIUMVAKKEN, woensdag 19 
december 2018 voor BEELDENDE 
VAKKEN en woensdag 16 januari 
2019 is er een presentatiemiddag. 

De programma’s beginnen om 14.00 

uur en duren tot ongeveer 16.30 uur.

Opgeven voor deze middagen kan 

alleen via de website van ‘t Rijks.

We hebben voor jou, samen met je 

ouders, een speciale informatie-

avond georganiseerd. 

Deze is op woensdag 23 januari 
2019, aanvang 19.00 uur.

DOE-MIDDAG CULTUURKLAS

INFOAVOND VOOROPLEIDING

Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burg. Stulemeijerlaan 24

4611 EG Bergen op Zoom

t 0164-242150

f 0164-256534

e info@rsgrijks.nl

w www.rsgrijks.nl


