VEEL GESTELDE VRAGEN
DOE JE OOK EINDEXAMEN?
De leerlingen muziek worden geacht in hun pakket het eindexamenvak muziek te kiezen
en de beeldende leerlingen het examenvak tekenen. Voor dans is er helaas (nog) geen
mogelijkheid om examen te doen op ‘t Rijks.

KRIJGEN WE OOK LES OP HET CONSERVATORIUM OF DE KUNSTACADEMIE?
Natuurlijk. Het is belangrijk om te zien hoe het er op een vervolgopleiding aan toe gaat. Je
bezoekt daarom regelmatig een dansacademie, conservatorium of kunstacademie. Je krijgt
workshops van experts en ook ga je naar concerten, dansvoorstellingen of exposities. Talent
heeft talent nodig om te kunnen groeien.

INFORMATIEAVONDEN 2018
De informatieavonden van de school
hebben een apart programma voor
ouders en leerlingen van groep 7 en 8.
Dat begint om 19.00 uur. U wordt
verzocht op tijd aanwezig te zijn.
De avonden zijn ongeveer om 21.00
uur afgelopen.

Maandag 5 februari

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

Bergen op Zoom (stad), Halsteren
aanvang 19.00 uur

Dinsdag 6 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren
aanvang 19.00 uur

Woensdag 7 februari
HOE LANG DUURT DE OPLEIDING?
Dat is afhankelijk van het moment van instromen. We gaan er wel vanuit dat je vanaf het
moment dat je instroomt tot en met je examenjaar in de vooropleiding blijft.

Woensdrecht, Wouw e.o.
aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 februari
gemeente Steenbergen,
gemeente Tholen e.o.
aanvang 19.00 uur

INFORMATIEAVOND
VOOROPLEIDING KUNSTEN

KAN IK ER STRAKS MIJN BEROEP VAN MAKEN?
Door het volgen van de vooropleiding is de kans groot dat je op een hbo school voor de
kunsten wordt aangenomen. Daar kun je gaan studeren voor bijvoorbeeld professioneel
danser, muzikant, designer of kunstenaar. Op de sites van de diverse hogescholen kun je
bekijken waarvoor je precies opgeleid kunt worden.

WELKE EXTRA KOSTEN ZIJN ER?
Tijdens de infoavond van de vooropleiding zal hier nader op in gegaan worden.

Dinsdag 30 januari 2018
aanvang 19.00 uur

VOOROPLEIDING
KUNSTEN

‘T RIJKS VOOROPLEIDING KUNSTEN

‘T RIJKS VOOROPLEIDING KUNSTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN
WAAR LET MEN BIJ DE AUDITIE OP?

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 9 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. Regelmatig krijg je les van internationale gastdocenten en bezoek je
dansvoorstellingen in het theater. Elk schooljaar eindigt met een voorstelling, je staat dan op het
podium in teater De Maagd in Bergen op Zoom. 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 € 280,- per jaar.

BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING
De vooropleiding voor beeldende kunst is bedoeld voor leerlingen die zich daarin verder kunnen en
willen ontwikkelen. In de vooropleiding wordt 5 tot 8 uur per week aan beeldende kunst besteed.
’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 € 280,- per jaar.

VOOR WIE IS DE VOOROPLEIDING KUNSTEN?
Als je beeldende creativiteit ademt en graag de handen uit de mouwen steekt, als muziek je lust en
je leven is of als je eindeloze dans-ambitie hebt dan biedt de vooropleiding van ’t Rijks jou bijzondere mogelijkheden. Voor kunstkanjers zijn er namelijk drie verschillende interessante leerroutes:

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 7 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 Fontys Conservatorium Tilburg en het AP Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 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.

TOELATING EN AANMELDING
Je meldt je aan voor de vooropleiding. Je voegt een aanbevelingsbrief toe van een erkend deskundige (bijvoorbeeld je docent van de muziekschool) of je toont aan dat je beschikt over een bijzonder
talent. Daarna volgt een auditie door de aannamecommissie.

MEER INFORMATIE
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. Verder hebben wij voor jou, samen met je
ouders, speciale informatieavond georganiseerd. Deze is op
dinsdag 30 januari 2018 om 19.00 uur.

Jouw eigen stijl, ideeën en creativiteit. Je motivatie, doorzettingsvermogen en durf. Kortom, wat maakt jouw talent
bijzonder?

HOE ZIET DE AUDITIE ER UIT?
Je krijgt een persoonlijk gesprek. Aan de orde zijn dan je
aanleg, kennis en motivatie. Bij dans en muziek doe je
een proeve van bekwaamheid, je laat zien wat je in huis
hebt. Bij beeldende vorming word je uitgenodigd om een
dagdeel te komen werken.

KOST DE VOOROPLEIDING VEEL EXTRA TIJD?
Het programma van de vooropleiding is onderdeel van het
normale schoolprogramma. Daarvan wordt minimaal zes
uur besteed aan jouw talentontwikkeling. De overige uren
worden besteed aan de normale schoolvakken. Je hebt dus
meer les dan andere leerlingen.

WELKE FACILITEITEN KAN IK VERWACHTEN?
- Vrijstelling van bepaalde vakken zodat er ruimte
ontstaat om tijdens schooltijd al huiswerk te maken of
te werken aan de opdrachten van de vooropleiding.
- Toegang tot het LOOT/VOK-studielokaal voor het maken
van je huiswerk.
- Studiebegeleiding voor de gemiste lessen in
de vorm van opdrachten of indien noodzakelijk
studieondersteuning op ‘vrije’ lesuren.

