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Uw kind heeft een voorliefde voor
tekenen, schilderen, muziek, toneel, ﬁlm, fotograﬁe
of dans. Onze docenten hebben oog voor de speciale talenten
van hun leerlingen. Als CultuurProﬁelSchool merken we dat leerlingen
door het volgen van de kunst- en cultuurlessen al op jonge leeftijd goed leren samenwerken in teamverband. Door kunstprojecten voor te bereiden en aan de ouders en
medeleerlingen te presenteren groeit het zelfbewustzijn van uw kind. De reguliere lesstof
wordt betrokken bij de kunstvakken. Zo ontstaat een brede wereldoriëntatie.

Meer weten

Wilt u meer weten over de Kunst- & Cultuurklas van Penta?
Neem dan vrijblijvend contact op met cultuurcoördinator
mevrouw Irene Meuldijk.
Zij is per mail bereikbaar via
meu@dr.nassaucollege.nl.
U kunt ook bellen met telefoonnummer
(0592) 333 160.

Contact

Dr. Nassau College, locatie Penta
Industrieweg 3
9402 NP Assen
Telefoon (0592) 333 160
www.penta.nassaucollege.nl
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Penta heeft het keurmerk CultuurProﬁelSchool.
Dat betekent dat ons aanbod kunst- en cultuuronderwijs
van hoge kwaliteit is. Voor jou betekent het dat je naast je
gewone lessen verschillende vormen van kunst en cultuur kunt
leren kennen.
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Onze Mavo biedt een doorgaande leerlijn kunstvakken.
Je kunt vakken als tekenen, muziek en handvaardigheid als examenvak
kiezen. En binnen ons Vakcollege sluiten de kunstvakken aan bij de door
jou gekozen richting.
Drie keer per jaar organiseren we een activiteitenweek waarin we met elkaar
voorstellingen bekijken. Er zijn creatieve workshops en excursies.
En we organiseren uitwisselingen met scholen in het buitenland. Saai is anders!
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Ga je bij ons de Mavo doen?
Dan kun je kiezen voor de Kunst- & Cultuurklas
van Penta. Je hebt de keus uit verschillende Kunstblokken.
Je volgt de lessen uit de Kunstblokken samen met leerlingen
die net als jij van muziek, ﬁlm, fotograﬁe, dans of drama houden.
Tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek horen bij de
basisvaardigheden die je je eigen gaat maken. Er valt veel te doen
en te leren! En vooral ook veel te genieten, want je bent bezig met
iets waar je blij van wordt!

In het Podiumblok werk je aan interessante thema’s. Je krijgt de
kans om de lesstof die je opdoet in de ‘gewone’ lessen te verwerken
in je kunstvakken. Daarin word je begeleid door onze enthousiaste
docenten. Zij vinden het ﬁjn om jou en je talenten te helpen ontwikkelen!
Hoe leuk is het om samen met je medeleerlingen op excursie
te gaan naar het Museum voor Beeld en Geluid in
Hilversum? Je maakt er met elkaar een ﬁlm of een
journaal. Ook bezoeken jullie interessante steden.
Zo kun je in het tweede jaar deelnemen aan een
uitwisselingsprogramma
met leerlingen van scholen
in de buurt van Rome!

