HEeft u nog vragen?
Hans Tobel, cultuurcoördinator
(info@florakunstklas.nl) is altijd
bereid om uw vragen te beantwoorden.
Maar natuurlijk kunt u ook terecht bij
de andere leden van de vakgroep
kunst & cultuur. Overige informatie
over onze school vindt u in de
algemene folder en op onze website.

Hier kunT u ons vinden!
VOOR LESSEN OF EEN AFSPRAAK:
Burgemeester Elsenweg 8
2671 DC Naaldwijk
T (0174) 67 11 70
E floracollege@lentiz.nl
I www.lentiz.nl/floracollege

POST VOOR DE SCHOOL?
Stuur deze dan naar:
Postbus 299
2670 AH Naaldwijk
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Kunst & CultUur op het FloracoLlege
Het Floracollege besteedt al jaren veel
aandacht aan kunst & cultuur. We zijn dan
ook bijzonder trots dat wij in 2016 officieel
zijn erkend als CultuurProfielSchool.
Dit betekent dat we bewust hebben
gekozen om cultuureducatie als centraal
beleidspunt in te zetten, te ontwikkelen
en uit te dragen.
Zo staan er in de onderbouw standaard vier lesuren
kunst & cultuur op het rooster. Leerlingen krijgen twee
jaar lang les in tekenen, handvaardigheid, muziek en
drama. Daarnaast bieden we onze leerlingen de
mogelijkheid te kiezen voor de Kunstklas.

kunstinstellingen en mbo-opleidingen
in en rondom het Westland.
De leerlingen werken regelmatig mee
aan televisieseries. Daarnaast wordt
natuurlijk gewerkt aan een degelijke
theoretische basis. Sinds 2011 is het
mogelijk om beeldende vakken of
drama als eindexamenvak te kiezen.
De Kunstklas biedt daarvoor een
goede voorbereiding.

Wat is de kunstklas?
In de Kunstklas krijgen leerlingen extra
les in kunst- & cultuurvakken. In de
lessen komen zo veel mogelijk verschillende kunstvakken aan bod.
De leerlingen geven regelmatig optredens, voorstellingen en exposities,
zowel binnen als buiten de school.
Natuurlijk worden de voorstellingen
en tentoonstellingen druk bezocht.
De Kunstklas werkt samen met diverse

Oh, ja joh!?

enzovoort. Bij de intake van nieuwe
leerlingen wordt daarnaar gekeken.
Als er meer aanmeldingen zijn
dan beschikbare plaatsen, wordt er
geselecteerd. Verder verwachten
we een positieve werkhouding, een
bepaalde mate van zelfstandigheid
en een open karakter.

JE KUNT MEEDOEN AAN DE AUDITIERONDES VOOR DE MUSICAL

is bestemd voor leerlingen met een
meer dan gemiddelde interesse in de
disciplines van kunst & cultuur,
dus tekenen, beeldende vorming,
muziek en drama. Ook moet de
leerling openstaan voor andere
kunstvakken zoals fotografie,
architectuur, mode, vormgeving

VOor welke LEeRLINGEN is de KUNSTklas geschikt?
Onze Kunstklas is voor leerlingen
met een kl-, gl- en tl-advies.
We volgen het vmbo-programma.
Voor leerlingen met een bl-advies
(met of zonder lwoo) is er bij
voldoende belangstelling een aparte
Kunstklas. Je hoeft geen musicalster
of topzanger te zijn. De Kunstklas

Kosten
Voor bijvoorbeeld het
bezoeken van voorstellingen,
meedoen aan workshops
en andere activiteiten
vragen we een vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte
van dit bedrag kan per jaar
verschillen.
Materialen zoals verf,
papier, doeken, hout,
kwasten en gereedschappen
worden door school
beschikbaar gesteld.

