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Cultuur



Dol op dansen, beeldende vorming, drama en muziek? Wil je veel leren over 
deze kunstvormen en hou je van creatief bezig zijn? Het Cals College is een 
cultuurprofielschool en biedt veel extra’s op het gebied van kunst en cultuur. 
Er zijn allerlei mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt ontwikkelen én je 
kunt uitleven. Word je al enthousiast? Dan is cultuur op het Cals College echt 
iets voor jou!

Je krijgt al in de brugklas veel cultuur!
+	 1	lesuur	muziek

+	 1	lesuur	drama

+	 1,5	lesuur	CKV

+	 2	lesuren	beeldende	vorming

Welke kunstvakken heb je in welke klas? 
•	 	In	klas	1	en	2	beeldende	vorming,	drama	en	muziek.

•	 	In	klas	3	beeldende	vorming	en	muziek:	schilderen,	tekenen,	

boetseren,	acteren,	bewegen,	presenteren,	spelen,	zingen		

en	componeren.

•	 	In	klas	4,	5	en	6	handvaardigheid	en	muziek	als		

examenvak,	dus	praktijk,	theorie	en	geschiedenis.	

Je	gaat	presenteren,	exposeren,	optreden	en	examen	doen!	

CKV voor de onderbouw
•	 	In	klas	1	oriëntatie	voor	iedereen:	dans,	audiovisueel	en	

design.	Keuze	uit	atelierklas,	muziekklas	en	toneelklas.

•	 	In	klas	2	en	3	specialisatie:	keuze	uit	atelierklas,		

muziekklas,	toneelklas,	dansklas,	AV-klas	en	designklas.		

Je	wordt	steeds	beter!	Je	presenteert	aan	elkaar	en	aan	je	

ouders,	vrienden	en	familie.

Buiten de les
Ook	buiten	de	lessen	trakteren	we	je	geregeld	op	een		

portie	cultuur.	Zo	organiseren	we	elk	jaar	twee	musicals	voor	

onder-	en	bovenbouwleerlingen.	Een	geweldige	ervaring	voor	

acteurs,	dansers,	zangers,	muzikanten,	decorbouwers	en	

technici!	Daarnaast	organiseren	we	regelmatig	culturele	avonden	

met	muziek,	dans	en	toneel	voor	iedereen.	Verder	houden	de	

leerlingen	presentaties	en	exposities	van	werk	dat	ze	gemaakt	

hebben	bij	CKV,	treden	ze	op	met	toneel	en	muziek	én	geven	de	

leerlingen	in	het	laatste	jaar	examenconcerten.

En dit ga je ook nog beleven!
We	gaan	met	alle	klassen	voorstellingen	bekijken,	op	school	en	

in	De	Kom	en	we	gaan	op	excursies	en	naar	optredens	buiten	

school.	Daarnaast	is	er	voor	de	CKV-leerlingen	in	de	bovenbouw	

elk	jaar	een	Cultuurdag.	Binnen	en	buiten	de	klas	kun	je	meedoen	

met	uitdagende	projecten	onder	leiding	van	professionele	

kunstenaars.	Hiervoor	werkt	het	Cals	samen	met	De	Kom,	

TivoliVredenburg,	het	Muziekcentrum	van	de	Omroep	en	de	HKU.	
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Technasium



Je ziet ze wel eens op tv, bij een bouwproject, naast een grote machine of 
in het ziekenhuis: een architect, een werktuigbouwkundige of een radioloog. 
Wat houden deze beroepen nu precies in? De kans bestaat dat je later in één 
van deze vakgebieden komt te werken. Tenminste, als je een beetje exact bent 
aangelegd. Op het technasium ga je op een praktische manier aan de slag en 
kom je veel over dit soort beroepen te weten. Iets voor jou?

Maak kennis met het technasium
De	eerste	klas	van	het	havo/atheneum	en	atheneum	is	voor	alle	

leerlingen	een	oriëntatiejaar.	In	dit	jaar	heb	je	een	half	jaar	lang	

vier	lesuren	per	week	het	nieuwe	vak	Onderzoeken	Ontwerpen	

(O&O).	Je	doet	twee	projecten	van	circa	acht	weken.	Leerlingen	

van	het	tweetalig	onderwijs	en	gymnasium	kunnen	in	klas	twee	en	

drie	ook	kennismaken	met	het	technasium.

Opdrachten uit de praktijk
Bij	O&O	werk	je	in	groepjes	aan	opdrachten	afkomstig	van	

bedrijven,	overheid	en	instellingen.	Je	denkt	bijvoorbeeld	mee	

met	het	Veenweiden	Innovatiecentrum	wat	je	kunt	doen	aan	het	

probleem	van	de	steeds	natter	wordende	weidegronden.	Kun	

je	het	land	ook	benutten	voor	het	telen	van	nieuwe	gewassen	

zoals	wilde	rijst	of	veenbessen?	Je	zoekt	naar	oplossingen	om	

deze	gewassen	te	kunnen	telen.	Of	je	onderzoekt	in	opdracht	

van	OTIB	(vereniging	van	technische	installatiebedrijven)	hoe	

woningen	aangepast	kunnen	worden	voor	gehandicapte	mensen.	

Je	maakt	een	maquette	van	je	ideeën.	Ook	doen	we	onderzoek	

in	opdracht	van	Space	Expo,	het	ruimtevaartcentrum	Nederland.	

Je	onderzoekt	op	welke	manier	je	mensen	lang	in	de	ruimte	kan	

laten	doorbrengen.

Wat leer je?
Op	het	technasium	ben	je	actief	bezig.	Zo	ga	je	op	werkbezoek	

om	een	kijkje	in	de	praktijk	te	nemen.	Je	ziet	dan	met	eigen	ogen	

waarvoor	je	werkt	en	leert.	Je	past	je	kennis	toe	en	je	leert	je	

fantasie	te	gebruiken	bij	het	vinden	van	oplossingen.	Je	leert	te	

werken	volgens	een	plan	dat	is	gericht	op	de	deadline	–	de	datum	

waarop	de	opdracht	klaar	moet	zijn.	Ieder	project	sluit	je	af	met	

een	presentatie	aan	de	opdrachtgever.	Net	zoals	het	later,	als	je	

een	baan	hebt,	ook	gaat.

Vanaf klas 2
Na	het	oriëntatiejaar	kun	je	besluiten	door	te	gaan	met	het	

technasium	en	krijg	je	van	school	een	advies.	Vanaf	de	tweede	klas	

zit	je	dan	op	het	technasium,	op	het	havo	of	atheneum.

Na school
Onderzoeken	&	Ontwerpen	is	een	vak	met	veel	uitdaging.	Met	een	

bètastudie	op	het	HBO	of	de	universiteit	kun	je	veel	kanten	op.	In	

de	toekomst	is	er	bovendien	veel	behoefte	aan	mensen	met	een	

bèta-achtergrond!

Kijk	ook	op	www.technasium.nl
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Gymnasium



Op het gymnasium besteden we aandacht aan de taal en de ideeën van Grieken 
en Romeinen, kortom: klassieke cultuur. Naast de gewone vakken krijg je in 
de onderbouw Latijnse en Griekse Taal en Cultuur; Latijn vanaf klas 1 en Grieks 
vanaf klas 2. Altijd al willen weten hoe mensen in die tijd leefden? Wil je Grieks 
leren ontcijferen? Dan is het gymnasium iets voor jou!

Wat doen we zoal? 
In	de	lessen	leer	je	veel	over	de	klassieke	cultuur.	De	leefomstandigheden	

van	de	mensen	in	steden	als	Rome	en	Athene	komen	uitgebreid	ter	

sprake.	Daarnaast	is	er	aandacht	voor	Griekse	tragedies	en	komedies.	We	

organiseren	een	aantal	klassieke	culturele	excursies,	zoals	een	bezoek	aan	

het	archeologische	park	in	Xanten.	In	de	bovenbouw	gaan	we	op	reis	naar	

Rome	of	Griekenland.	Het	vertalen	van	teksten	is	ook	onderdeel	van	het	

programma.	Dat	vertalen	dwingt	je	tot	discipline	en	logisch	denken.

Voorsprong
Voor	doorzetters	die	graag	leren	en	filosoferen	is	het	gymnasium	een	prima	

opleiding.	Een	gymnasiumopleiding	geeft	je	een	voorsprong.	Je	leert	er	

vaardigheden	als	analyseren,	een	onderzoekende	houding	aannemen	en	

kritisch	denken.	Deze	komen	erg	goed	van	pas	in	je	schoolcarrière	maar	ook	

in	het	vervolgonderwijs.	Logisch	denken	komt	bijvoorbeeld	bij	wiskunde	van	

pas.	Bij	het	leren	van	Engels,	Duits	en	Nederlands	heb	je	veel	aan	het	Grieks	

en	Latijn	omdat	deze	talen	doordrenkt	zijn	van	Romeinse	invloeden	en	veel,	

vaak	moeilijke,	woorden	hun	oorsprong	vinden	in	een	van	deze	talen.	Frans	

is	een	Romaanse	taal	die	direct	afstamt	van	het	Latijn.	En	je	kennis	van	de	

Griekse	mythologie,	Romeinse	legendes	en	klassieke	bouwstijlen	geeft	je	

voordeel	bij	vakken	als	geschiedenis,	CKV	en	tekenen.

Om	uiteindelijk,	aan	het	einde	van	de	middelbare	school,	een	gymnasium-

diploma	te	krijgen	moet	je	in	Latijn	of	Grieks	eindexamen	doen.

Tweetalig gymnasium
Je	kunt	het	gymnasium	ook	combineren	met	een	

tweetalige	opleiding.	Zie	de	informatiekaart	over	

tweetalig	onderwijs.

Lessentabel
Vak		 gymnasium	1

Nederlands	 2

Frans	 1

Latijn	 1,5

Engels	 2

Geschiedenis	 1

Aardrijkskunde	 1,5

Wiskunde	 2

CKV	 1,5

Biologie/verzorging	 1,5

Muziek	 1

Beeldende	vorming	 2

Drama	 1

Lichamelijke	opvoeding	 2,25

Kennis	v/h	geestelijk	leven	 1

Begeleidingsles	 1

Mentoruur	 1
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Tweetalig onderwijs op havo en vwo



Vanaf de eerste dag op de middelbare school volg je de meeste lessen in het 
Engels. Vanaf het allereerste begin zijn je schoolboeken in het Engels en s 
preken de docenten Engels tegen je. Met je klasgenoten naar Engeland en  
op een uitwisseling met een school ergens in Europa… Lijkt dit je wel wat?  
Dan is tweetalig onderwijs iets voor jou!

Tot	de	herfst	mag	je	nog	een	beetje	Nederlands	spreken	in	de	

lessen,	maar	daarna	gaat	alles	in	het	Engels!	Daarom	krijg	je	extra	

lessen	Engels,	zodat	je	zo	snel	mogelijk	de	taal	onder	de	knie	hebt.	

Je	zal	merken	dat	je	met	sprongen	vooruit	gaat,	omdat	je	in	de	rest	

van	de	lessen	ook	Engels	gebruikt.

Tweetalig	onderwijs:	dat	is	de	‘gewone’	lesstof	leren	én	vloeiend	

Engels	leren	in	één.	Tweetalig	onderwijs	heeft	twee	pijlers,	namelijk	

Engels	en	internationalisering.

Je	kunt	tweetalig	vwo	ook	combineren	met	gymnasium;	tweetalig	

gymnasium:	je	krijgt	dan	naast	het	tto-programma	les	in	de	

klassieke	talen	(Latijn	en	Grieks).	Kijk	ook	op	www.ikkiestto.nl

Wat staat er op dit moment op het programma?

In de onderbouw
•	 	Dramaworkshops.

•	 	English	on	Show	–	hierbij	voer	je	zelf	sketches	in	het	Engels	op.

•	 Een	studiereis	naar	Engeland.

•	 Een	uitwisseling	met	een	school	in	Europa.

•	 Examen	voor	het	Cambridge	First	Certificate.

•	 Verschillende	excursies,	zoals	naar	Ieper.

In de bovenbouw
•	 	Drama-	en	debating	workshops.	

•	 Stage	in	het	buitenland.

•	 Examen	voor	het	IB-English	Language	&	Literature	certificate.	

Lessentabel
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Vak
tweetalig	
havo/atheneum	1

tweetalig	
atheneum	1

tweetalig	
gymnasium	1

Nederlands 2 2 2

Frans 1 1 1

Latijn 1,5

English 4* 4* 4*

History 1* 1* 1*

Geography 1,5* 1,5* 1,5*

Mathematics 2* 2* 2*

CKV 1,5 1,5 1,5

Biology/care 1,5	 1,5* 1,5*

Music 1* 1* 1*

Visual	Arts 2* 2* 2*

Drama 1 1 1

Physical	education 2,25* 2,25* 2,25*

Kennis	v/h	geestelijk	
leven 1 1 1

Begeleidingsles 1 1 1

Mentoruur 1 1 1

*	deze	vakken	volg	je	in	het	Engels


