
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 



WAT ZIJN DE KUNSTVAKKEN?  
De kunstvakken zijn hier op school in de 
onderbouw aanwezig in de vakken 
beeldende vorming, muziek en kunst en 
media. 

 

 

 

 

Beeldende vorming omvat voor het 
grootste gedeelte tekenen en 
handvaardigheid. In deze lessen werk je aan 
beeldende opdrachten en maak je 
2dimensionale en 3dimensionale 
werkstukken. De theorie en praktijk  van 
deze lessen hebben betrekking op de 
vormgeving, technieken en materialen 
binnen de schilderkunst, beeldhouwkunst 
en architectuur.  

Muziek beluisteren, maar ook zelf muziek 
maken. Je leert over de verschillende 
vormen van muziek en maakt kennis met 
verschillende instrumenten en zelf muziek 
te schrijven. 
Én...je kunt naast de lessen ook nog muziek  
maken bij de schoolband! 

Kunst en media is een vak waarin je alle 
kunstdisciplines tegenkomt. Per leerjaar 
krijg je verschillende opdrachten die 
voortkomen uit beeldende kunst en muziek, 
maar ook uit dans en drama. Je werkt 
tevens met fotografie en film.  Daarnaast 
wordt er aandacht besteed aan internet, de 
mogelijkheden,  maar zeker óók de gevaren 
ervan. 

 

 

 

 

 
WANNEER KRIJG JE LES IN DE 
KUNSTVAKKEN? 
Als je hier op school komt, krijg je in de 
brugklas beeldende vorming, muziek en KM. 
Vanaf de tweede klas kun je kiezen voor het 
programma van kunst en media. Als je voor 
dit programma kiest, krijg je al de 
kunstvakken ook nog in de tweede en derde 
klas. 
In de bovenbouw kun je eindexamen doen in 
de kunstvakken op Mavo voor het vak  
beeldend tekenen en op Havo en Vwo in het 
vak kunstvakken beeldende vorming.  

Daarnaast krijg je in de bovenbouw van Basis, 
Kader, Mavo, Havo en Vwo ook CKV. 

 

 

 
 

 

WAAROM KIEZEN VOOR KUNSTVAKKEN? 
Wat heb je aan de kunstvakken? Wat kun je 
er leren? Nou, eigenlijk best een hoop. 
Natuurlijk krijg je inzicht in de kunsten, de 
vormgeving, de kunst- en cultuurgeschie-
denis en de verschillende bijbehorende 
materialen en technieken.  
Maar daarnaast leer je ook hoe je op allerlei 
manieren kunt communiceren door 
beelden, muziek, dans, lichaamshoudingen 
en teksten. Je stimuleert je voorstellings-
vermogen en je vermogen tot creatief 
probleemoplossend denken door de 
procesmatige werkwijze die bij de 
kunstvakken hoort. Daarnaast leer je te 
reflecteren op je gemaakte werk en kijk je 
ook kritisch naar werk van anderen. 
 

HOPELIJK TOT ZIENS BIJ DE KUNSTVAKKEN! 


