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Sint-Joriscollege is onderdeel van:
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Kunst & Cultuur in de bovenbouw
In de bovenbouw vwo/havo begin 
je met de tweede fase van je 
creatieve ontwikkeling. Je hebt de 
keuze om drama, muziek, 
beeldende vorming en dans te 
kiezen als examenvak. 

Talentprogramma bovenbouw
Als je een kunstvakopleiding wilt 
gaan volgen, kun je na het derde 
jaar doorstromen naar een speciaal 
buitenschools talenten programma. 
Je krijgt dan tal van masterclasses 
aangeboden door professionals in 
jouw vakgebied. Het 
talentprogramma ziet er heel 
anders uit voor drama, muziek, 
beeldende vorming en dans. Eén 
ding is hetzelfde: de masterclasses 
zijn afgestemd op het kunstvak-
onderwijs. We bereiden je dus zo 
goed mogelijk voor op je vervolg-
opleiding. Daarnaast ontwikkel je 
je talent op allerlei manieren, zodat 
je zelf steeds beter wordt én beter 
leert kijken naar anderen.

Het talentenprogramma is bedoeld 
voor leerlingen uit de bovenbouw 
(ook mavo) en komt onder andere 
tot stand in samenwerking met 
CKE en/of Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten. 

Kosten schooljaar 2020-2021
• Kosten brugklas1:
 Beeldende Vorming € 700,00
 Dans € 875,00
 Drama € 650,00
 Muziek2 € 200,00

1  De genoemde bedragen zijn onderhevig 
aan actuele ontwikkelingen en kunnen 
dus veranderen. 
In de bedragen zijn de lessen voor 
CKE en de specialistische lessen op 
het Sint-Joriscollege inbegrepen. 

2  Buiten school volg je muziekles op een 
muziekschool of van een privédocent. 

• Kosten bovenbouw:
  De kosten in de bovenbouw zijn 

afhankelijk van de projecten 
die worden aangeboden in het 
talentprogramma. 

Doe-middagen
Om te kijken of de KunstKlas wat voor jou is 
kan je meedoen aan vier doe-middagen. 
De eerste twee middagen probeer je twee 
specialisaties uit. De twee volgende middagen ga 
je werken aan een presentatie voor je ouders, 
vrienden en vriendinnen. Aanmelden kan via de 
website onder groep 8/belangrijke data.

Belangrijke data
Kennismaking doe-middagen KunstKlas
9 en 26 januari en  2 en 9 februari 20 21 
van 15.30 uur tot 17.30 uur

Open Dag   (aangepaste invulling) 
15 en 16 januari 2021

Aanmelden
Van 1 t/m 3 maart zijn de aanmeldingsdagen. 
Vervolgens volgt een intake met het kunstvak. 
Daarna komt de toelatingscommissie bijeen. 
Zij beoordeelt of het Sint-Joriscollege iets voor 
jou is. Als dat zo is, word je uitgenodigd voor een 
intake voor de KunstKlas.

Meer weten?
Wil je meer weten over de KunstKlas? 
Bezoek onze website of neem contact op met de 
heer J. Maasland, e-mail j.maasland@sghetplein.nl.
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Jouw aanmelding voor het vak drama begint 
met een proefles zodat jij ons en wij jou een 
beetje leren kennen. Ook willen we graag 
van je horen waarom je dit vak graag wil 
volgen. In de dramalessen leer je 
toneelspelen vanuit verschillende 
basistechnieken, zoals conflict, 
transformatie en inleving. Je leert je 
toneelspel theatrale invulling en verdieping 
te geven. Verder leren we je om creatief en 
vormgericht te denken, zowel als speler én 
als theatermaker.
We bieden,  samen met het CKE, een breed 
programma met onder meer improvisatie, 
muziektheater, theater uit de actualiteit, 
teksttoneel, bewegingstheater en nog veel 
meer. Naast de lessen zijn er diverse 
uitvoeringen per jaar zodat je je kunsten 
kan laten zien aan een echt publiek.
Bovendien kun je eventueel deelnemen aan 
meerdere uitdagende projecten buiten het 
officiële lesrooster. Denk hierbij aan voor-
stellingen van studenten van de Academie 
voor Theater, profielwerkstukvoorstellingen 

In een musical moet je goed 
kunnen dansen, zingen en acteren. 
Dat is echt een vak apart! 
Heb je de ambitie om een 
musicalster te worden of vind je het 

gewoon leuk om met alle drie deze 
disciplines bezig te zijn kies dan voor 
muziek, drama of dans op ‘t Joris en 
kijk op de website van CKE naar de 
mogelijkheden op musical gebied. 

“ Ik denk dat drama je blik verrijkt en verbreedt op 
wat de wereld te bieden heeft. Dat je een mening 
leert te vormen op wat je mooi vindt, of wat niet.
Je kijkt verder.” 
Oud-leerling met drama als eindexamenvak

“I edereen werd op zijn of haar 
eigen niveau uitgedaagd en de 
niveau verschillen werden niet als 
obstakels gezien maar als hulp-
middel gebruikt om het leerproces 
voor iedereen te versterken.”

Mons Broeksteeg, oud-leerling, 
musicus en Producer/Sound-Engineer

Musical

CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) 
is een veelzijdig kunstencentrum dat zo is een veelzijdig kunstencentrum dat zo 
veel mogelijk mensen in aanraking wil veel mogelijk mensen in aanraking wil 
brengen met actieve kunstbeoefening. brengen met actieve kunstbeoefening. 
Je kunt er o.a. cursussen en lessen Je kunt er o.a. cursussen en lessen 
volgen in verschillende kunstdisciplines. volgen in verschillende kunstdisciplines. 
Binnen het project KunstKlas werkt het Binnen het project KunstKlas werkt het 
Sint-Joriscollege samen met vakdocenten Sint-Joriscollege samen met vakdocenten 
van CKE. De lessen vinden zowel op het van CKE. De lessen vinden zowel op het 
Sint-Joris als bij CKE plaats. www.cke.nlSint-Joris als bij CKE plaats. www.cke.nl

van onze eigen bovenbouwleerlingen, een open 
podium voor de enthousiasteling, de grote 
productie ‘Plankenkoorts’ die opgevoerd wordt 
in het Parktheater, het maken van een korte 
voorstelling met  KunstKlas 3 in Pand P, en nog 
veel meer…
Wij benaderen onze  KunstKlas-drama-leerlingen 
als echte professionals. Door hard te werken en 
veel plezier te maken word je uitgedaagd om in 
de theaterlessen, vrij, creatief en authentiek te 
denken. De docenten investeren intensief in 
jouw ontwikkeling als acteur én als mens. 
Drama vormt je karakter en komt in de toekomst 
altijd van pas. Ongeacht of je nu acteur, dokter, 
fysiotherapeut, raketwetenschapper of 
nagelstylist wordt. Drama geeft je 
zelfvertrouwen, leert je samen te werken en 
stimuleert je creativiteit.

Heb jij passie voor muziek? 
Dan zou de KunstKlas richting 
muziek wellicht iets voor je kunnen 
zijn. Of je nou zingt of een 
instrument bespeeld, dat maakt 

niet uit. Je maakt samen muziek 
met je medeleerlingen in een 
uitdagende en prettige sfeer. 
Muziek maken is een heerlijke 
hobby maar de KunstKlas is ook 
een goede voorbereiding als je er 
later je vak van wil maken.

Tijdens je intake studeer je samen 
een muziekstuk in en kijken we naar 
je motivatie en je vaardigheden. 
Om deel te nemen gaan we ervan 
uit dat je al les hebt op een muziek-
school of bij een privé docent.

Bij muziek krijg je één uur per week 
muziektheorie en twee uur praktijk. 
Samenspelen staat daar voorop.
Natuurlijk bieden we je heel veel 
mogelijkheden om op te treden. We 
organiseren een bandjesavond in 
een leuke locatie in Eindhoven, een 
open podium en je kunt meedoen 
met Plankenkoorts etc.

Muziek

Drama/Theater
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in samenwerking met 

CKE

Houd je van (beeldende) kunst, toneel, muziek of dans? 
En wil je daar ook serieus iets mee doen? Dan is de 
KunstKlas (misschien) iets voor jou! Bij het Sint-Joriscollege 
kun je in klas 1, 2 en 3 extra vakken volgen om nóg beter 
te worden in de dingen die jij echt leuk vindt. 

De KunstKlas op ‘t Joris bestaat al ruim 20 jaar. De ervaring leert 
dat een creatieve specialisatie je middelbare schoolopleiding iets 
speciaals geeft en bovendien is het natuurlijk superleuk om elke 
week veel met kunst en cultuur bezig te zijn. Het programma is 
opgezet in samenwerking met Centrum voor de Kunsten Eindhoven 
(CKE), dat ook diverse lessen verzorgt. 

Hoe werkt het?
Je kiest al in de brugklas voor de kunstrichting die jou het meeste 
aanspreekt: Beeldende kunst, Drama, Muziek of Dans. Op school 
krijg je drie uur les in jouw specialisatie, plus lessen in de overige 
kunstvakken. Ook krijg je lessen bij CKE. 

Hoeveel tijd kost het?
Door vrijstelling van andere lessen is je wekelijkse schooltijd gelijk 
aan die van andere leerlingen. Reken wel op extra uren bij CKE en 
voor bezoek aan musea, theater, concerten en dansuitvoeringen. 
Maar hé: hoe leuk is het om dat met je school te doen?

Heb je zin om bijzondere dingen te maken en te laten zien wat jij 
belangrijk vindt? Dan zit je bij de specialisatie beeldend goed, want 
daar leren we jou om dat op een overtuigende, eigen en krachtige 
manier te doen. Het begint met goed en kritisch kijken naar de wereld 
om je heen. Iemand anders ziet niet persé wat jij ziet. Soms moet je 
eerst iets tekenen om te ontdekken wat je hebt gezien... Een origineel 
idee komt niet uit de lucht vallen, maar is eerder het resultaat van de 
samenwerking tussen handen en hoofd. We leren je hoe je de kans op 
een origineel idee kunt vergroten.

Stillevens, portretten en 
landschappen, muziek, 
emoties, acties, dromen, 
taal,….. Alles kan een 
aanleiding zijn voor jouw 
beeldend werk. Tijdens de 
lessen, op ‘t Joris en op CKE, 
leer je allerlei middelen te 
gebruiken: tekenen, schilderen, 
grafiek, plastische vormgeving, 
constructieve techniek, 
fotografie, film en digital 
design.

Gaandeweg word je vanzelf handiger met verschillende materialen. 
Motivatie en nieuwsgierigheid moet je voor een groot deel al in je 
hebben.

Kom en laat je beelden spreken.

Beeldende Vorming
Jouw passie is dansen? Je wil in de toekomst 
misschien wel als professioneel danser aan de 
slag? Naar de dansacademie? Of ben je gewoon 
gek op dansen en wil je écht goed worden?

Kies dan voor de specialisatie Dans. Dit is een 
intensief programma, waarbij motivatie 
bovenaan staat. Daarom beginnen we met een 
intakegesprek op de CKE dansschool, een korte 
oriëntatie cursus en een fysieke keuring. 

Word je aangenomen, dan krijg je elke week les 
in jazz/urban, moderne dans, klassiek ballet en 
Danslab.  De lessen worden gegeven in de CKE 
dansstudio’s. 
Verder doe je mee 
aan voorstellingen 
en presentaties.

Foto: Roberto Bogers

Dans
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jou is. Als dat zo is, word je uitgenodigd voor een 
intake voor de KunstKlas.

Meer weten?
Wil je meer weten over de KunstKlas? 
Bezoek onze website of neem contact op met de 
heer J. Maasland, e-mail j.maasland@sghetplein.nl.
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Postadres:
 Postbus 4083
5604 EB Eindhoven

Bezoekadres: 
 Roostenlaan 296
5644 BS Eindhoven

T 040 - 211 60 90
F 040 - 211 29 25
E info-sintjoris@sghetplein.nl
W www.sintjoriscollege.nl
# twitteraccount: @hetjoris

Bank:  NL25RABO0150184123 t.n.v. 
OMO inzake Scholengroep Het Plein

Sint-Joriscollege is onderdeel van:
• Scholengroep Het Plein
• Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Kunst & Cultuur in de bovenbouw
In de bovenbouw vwo/havo begin 
je met de tweede fase van je 
creatieve ontwikkeling. Je hebt de 
keuze om drama, muziek, 
beeldende vorming en dans te 
kiezen als examenvak. 

Talentprogramma bovenbouw
Als je een kunstvakopleiding wilt 
gaan volgen, kun je na het derde 
jaar doorstromen naar een speciaal 
buitenschools talenten programma. 
Je krijgt dan tal van masterclasses 
aangeboden door professionals in 
jouw vakgebied. Het 
talentprogramma ziet er heel 
anders uit voor drama, muziek, 
beeldende vorming en dans. Eén 
ding is hetzelfde: de masterclasses 
zijn afgestemd op het kunstvak-
onderwijs. We bereiden je dus zo 
goed mogelijk voor op je vervolg-
opleiding. Daarnaast ontwikkel je 
je talent op allerlei manieren, zodat 
je zelf steeds beter wordt én beter 
leert kijken naar anderen.

Het talentenprogramma is bedoeld 
voor leerlingen uit de bovenbouw 
(ook mavo) en komt onder andere 
tot stand in samenwerking met 
CKE en/of Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten. 

Kosten schooljaar 2020-2021
• Kosten brugklas1:
 Beeldende Vorming € 700,00
 Dans € 875,00
 Drama € 650,00
 Muziek2 € 200,00

1  De genoemde bedragen zijn onderhevig 
aan actuele ontwikkelingen en kunnen 
dus veranderen. 
In de bedragen zijn de lessen voor 
CKE en de specialistische lessen op 
het Sint-Joriscollege inbegrepen. 

2  Buiten school volg je muziekles op een 
muziekschool of van een privédocent. 

• Kosten bovenbouw:
  De kosten in de bovenbouw zijn 

afhankelijk van de projecten 
die worden aangeboden in het 
talentprogramma. 

Doe-middagen
Om te kijken of de KunstKlas wat voor jou is 
kan je meedoen aan vier doe-middagen. 
De eerste twee middagen probeer je twee 
specialisaties uit. De twee volgende middagen ga 
je werken aan een presentatie voor je ouders, 
vrienden en vriendinnen. Aanmelden kan via de 
website onder groep 8/belangrijke data.

Belangrijke data
Kennismaking doe-middagen KunstKlas
9 en 26 januari en  2 en 9 februari 20 21 
van 15.30 uur tot 17.30 uur
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