VEEL GESTELDE VRAGEN
MOET JE GOED ZIJN IN TEKENEN, DANSEN, TONEELSPELEN ETCETERA?
Nee. Je hoeft er niet goed in te zijn. Je moet het wel leuk vinden en je inzetten om het zo goed
mogelijk te doen. Je bent hier immers om te leren.

KUN JE ER OOK EXAMEN IN DOEN?
Ja! Al onze leerlingen kunnen na het derde leerjaar een kunstvak kiezen als examenvak. Voor
havo en vwo is dit tekenen en/of muziek. De mavoleerlingen kiezen voor tehatex (tekenen,
handvaardigheid-textiele werkvormen) en/of muziek. Bij voldoende belangstelling is het
mogelijk om dans of drama op te nemen (mavo-havo-vwo).

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
WERK JE SAMEN AAN OPDRACHTEN OF WERK JE ALLEEN?

Woensdrecht, Wouw e.o.
aanvang 19.00 uur

Beide. Je werkt aan de ontwikkeling van jou talent. Soms werk je aan een eigen opdracht,
soms aan een groepsopdracht. Dit is afwisselend en leuk. Het stimuleert je en daagt je uit.

Donderdag 8 februari

HEB JE NAAST CULTUURKLAS LESSEN OOK ANDERE ACTIVITEITEN?
Ja! Elk jaar heb je een aantal activiteiten die bestaan uit een excursie, workshop of het
bezoek aan een voorstelling. Zo word je op verschillende manieren geïnspireerd. Een goed
voorbeeld doet volgen.

gemeente Steenbergen,
gemeente Tholen e.o.
aanvang 19.00 uur

DOE-MIDDAGEN CULTUURKLAS
Woensdag 6 december 2017
(beeldende kunst)

Woensdag 13 december 2017
(podium)

MAG JE NOG WISSELEN TUSSEN CULTUURKLAS EN SPORTKLAS OF TECHNASIUM?
Het is niet mogelijk om te wisselen of er uit te stappen. Als je wordt toegelaten blijf je
cultuurklas gedurende de hele onderbouw.

Woensdag 17 januari 2018
(presentatie)
aanvang 14.00 uur
(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

CULTUURKLAS

‘T RIJKS CULTUURKLAS

VEEL GESTELDE VRAGEN
ZITTEN ER OOK JONGENS IN DE KLAS?

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. Voor leerlingen met extra talent die
graag van hun passie hun beroep willen maken is er de mogelijkheid om door te stromen naar de
Vooropleiding Kunsten.

Ja, want cultuurleerlingen zitten tijdens de reguliere
lessen samen in de klas met leerlingen die technasium
of sport doen. Dan zijn er ongeveer evenveel meisjes als
jongens.

MAG JE OOK OPTREDEN?
Natuurlijk. Tijdens het jaar zijn er mogelijkheden om jezelf
te presenteren. Deze mogelijkheden wisselen elk jaar. Je
doet mee aan een bijvoorbeeld een voorstelling, expositie
of musical.

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 € 125,- per jaar.

’N ACCENT OP IEDERS TALENT

KOST HET VEEL EXTRA TIJD?
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.

MEER INFORMATIE
Voor vragen en opmerkingen 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.
Verder hebben wij voor jou, samen met je ouders, speciale doemiddagen georganiseerd. Deze zijn op woensdag 6 december
2017 (beeldende kunst), woensdag 13 december 2017 (podium)
en woensdag 17 januari 2018 (presentatie). 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.

VERSCHILLEN DE KUNSTLESSEN IN DE
CULTUURKLAS VEEL VAN DIE IN HET REGULIERE
PROGRAMMA?
Zeker! Tijdens de cultuurklas lessen zit je in een groep
met leerlingen die het allemaal leuk vinden om creatief
bezig te zijn. Dat geeft een andere sfeer. De lessen
hebben uiteraard ook meer diepgang. Daarnaast wordt er
vaak in projecten samen gewerkt tussen de verschillende
kunstvakken. Dat is wel wat anders dan muziek en
tekenen in de andere klassen.

