
Doe meer met je creatieve talent!

Kunst- & cultuurklas

Met Penta naar je top!

Meer weten?
Wil je meer weten over de kunst- & cultuurklas? Neem dan contact op 

met de heer W. Borghuis via e-mail bog@dr.nassaucollege.nl of telefoon-

nummer (0592) 333 160.

Contact
Dr. Nassau College, locatie Penta 

Industrieweg 3 

9402 NP Assen 

tel (0592) 333 160

www.dr.nassaucollege.nl

In de mavo kun je in de derde klas verder gaan met de kunst- & 

cultuurklas door het vak KC Tournee te kiezen. Vervolgens kun je 

in de vierde klas examen doen in één van de kunstvakken 

tekenen, muziek of handvaardigheid.

Als je wordt toegelaten tot de kunst- & cultuurklas verwachten we 

van je ouders een jaarlijkse bijdrage van € 100.

Kortom
Doe meer met je creatieve talent in de kunst- & cultuurklas!



De kunst- & cultuurklas
Op Penta vinden wij kunst- en cultuuronderwijs erg belangrijk.  

Wij doen dat zelfs zo enthousiast dat onze school het keurmerk  

CultuurProfielSchool heeft gekregen. Dat keurmerk krijgt een school 

niet zomaar; een school moet eerst aantonen dat het kunst- en  

cultuuronderwijs uitstekend is! 

Wat is de kunst- & cultuurklas?
In de kunst- & cultuurklas krijg je een programma waar kunst en cultuur 

als een rode draad doorheen loopt. Je besteedt extra uren aan tekenen, 

drama, handvaardigheid, muziek en dans. Je werkt met digitale fotografie, 

powerpoint, licht- & geluidstechniek en film & montage. Ook leer je alles 

over grimeren, theaterverlichting en decorbouwen.

Je werkt aan thema’s waarin kunst en cultuur centraal staan. Dat gebeurt 

niet alleen door zelf actief mee te doen, maar ook door het regelmatig 

bezoeken van voorstellingen, concerten en musea. Zien is ook leren en  

je leert door goed te kijken!

Voor wie is het?
De kunst- & cultuurklas is er voor iedereen die meer wil doen met zijn of 

haar creatieve talenten. 

•	 Teken	of	schilder	je	graag?

•	 Bespeel	je	een	instrument,	rap	of	zing	je?	

•	 Doe	je	aan	toneel,	circustheater	of	dans?	

•	 Vind	je	het	leuk	een	cd	te	maken,	geluid	te	mixen	of	een	decor	te	

bouwen?

De kunst- & cultuurklas biedt je die mogelijkheid!

Wanneer word je toegelaten? 
•	 Je	hebt	mavo-niveau.	

•	 Je	bent	creatief.

•	 Je	bent	bereid	om	na	de	lessen	soms	wat	langer	op	school	te	blijven.	

•	 Je	bent	gemotiveerd	en	enthousiast.

•	 Je	inzet	is	honderd	procent.

•	 Je	kunt	goed	samenwerken.

Plaatsing 
Als je toegelaten wilt worden tot de kunst- & 

cultuurklas, dan word je uitgenodigd voor 

een gesprek. Daarin praten we over jouw 

motivatie en geven we je de kans om 

door middel van een kleine presentatie 

te laten zien waar je goed in bent. Je 

kunt jezelf presenteren door bijvoorbeeld 

tekeningen of schilderijen te laten zien, 

een kort toneelstukje op te voeren, een 

lied te zingen of een muziekinstrument te 

bespelen. Je hoeft geen toptalent te zijn, 

maar een beetje aanleg is natuurlijk mooi 

meegenomen.


