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Muziek

Drama

Het Vakatelier Muziek is er voor leerlingen die hun A-examen (of vergelijkbaar) al gehaald hebben. In kleinere en
grotere groepjes werk je aan een muzikale prestatie, waar
je ouders, vrienden en anderen van kunnen genieten. Geen
theorie, alleen praktijk met andere musicerende leerlingen.

In het Vakatelier Drama maken we theaterstukken! We werken vanuit een vast stuk of verzinnen zelf een voorstelling.
Als het kan en zinnig is, werken we samen met de andere
kunstvakken, zodat je, als je wil, ook met meerdere vakken
tegelijk bezig kan zijn. Samenwerking, op elkaar reageren en
spelplezier staan voorop!

Minstens eenmaal per leerjaar bezoeken we samen een
voorstelling of gaan we op excursie. Ook kun je deelnemen aan minstens een workshop van een professionele
muzikant.

Handvaardigheid
In het Vakatelier Handvaardigheid werk je met verschillende materialen: hout, metaal, kunststof, klei, was etc. Je onderzoekt, experimenteert en ontwerpt. Je schetst, schildert
en boetseert, steeds zoek je jouw manier om je creativiteit
vorm te geven. Omdat het interessant is om te weten hoe je
ergens uitkomt, leer je je werkproces te illustreren. Uiteraard is er aandacht voor het maken van een werkpresentatie, om je werkstukken te exposeren.
Elk jaar proberen we een workshop te organiseren met een
kunstenaar en op excursie te gaan.

3 Talentstromen

voor mavo-havo-atheneum

Je repeteert een theaterstuk en speelt erin. Daarnaast is er veel
ruimte voor eigen ontwikkeling. We onderzoeken hoe we je spel
technisch en inhoudelijk beter kunnen maken. We coachen je
op je sterke punten en dagen je uit om te groeien.

KUNST

Tekenen
Tekenen is goed kijken, visualiseren en creatief denken. In
het Vakatelier Tekenen brengen we deze kwaliteiten op een
hoger plan. Je verbetert dus je technische tekenvaardigheden en je vermogen om creatieve oplossingen te vinden.
Het mooie is, dat we altijd het pure plezier van het tekenen
voorop stellen. Je leert het beste door te proberen, te experimenteren, te doen dus.

SCIENCE

We verdelen het leerjaar in drie blokken: tekentechnieken,
grafische technieken en schilderen. In elk van de blokken is
ook ruim aandacht voor werken met de nieuwe media.

Dans
Dans is vormgeven als in kunstwerken bij handvaardigheid, en de gevoelswereld laten spreken zoals bij drama.
Op muziek met muziek, door muziek bewogen worden en
samenvoegen door multimedia. Dat is dan ook ons uitgangspunt voor het vakatelier Dans in het tweede en derde jaar.
Leuk! …. Maar wat gaan we daar dan doen? We maken samen
een kinderdansvoorstelling, bijv. Alice in Wonderland of een
ander (zelf bedacht) verhaal. En we gaan die voorstelling
uitvoeren op een basisschool; misschien wel de basisschool
waar jij vandaan komt. Verder zul je in het Vakatelier Dans
ook nog deelnemen aan een dansworkshop op excursie en
een dansvoorstelling bijwonen.

SPORT

Science
Alle brugklasleerlingen krijgen elke week twee uur Techniek. Kies je voor de Sciencestroom, dan krijg je daarnaast
nog elke week twee uur Onderzoek & Ontwerpen (O&O).
Ontwerpen voor echte bedrijven
Wat doe je nou als je dit vak hebt? Technator Karin Janssen: “De focus van O&O is: kennismaken met heel veel
verschillende technische opdrachten. Het vak combineert
de harde en de zachte kant van techniek, dus het nadenken over en maken van oplossingen voor technische pro-

Sport
De Sportstroom is: veel sporten, een aantal clinics en ieder
jaar een (sport)kamp. Veel sporten en activiteiten die je anders niet zo snel zou doen. En extra aandacht voor sporten
die je ook tijdens de lessen L.O. doet, bijvoorbeeld moeilijkere
sprongen op de minitrampoline.
Verdieping en verbreding
In de Sportstroom maak je kennis met sporten die tijdens de
reguliere lessen niet (of nauwelijks) aan bod komen, zoals
rugby, frisbee, hockey, zwemmen of trapeze zwaaien.
Er is ruim aandacht voor onder andere vormen van les- en
leiding geven, samenwerkingsopdrachten, gezondheid, sportiviteit en sportief gedrag, hulpverlenen en organiseren.

Kunst, leerjaar 1
Creativiteit heeft veel vormen. We willen al onze leerlingen
kennis laten maken met deze vormen. Leerlingen die voor
de Kunststroom kiezen, kunnen in het eerste leerjaar vijf
vormen (verder) ontwikkelen: dans, drama, handvaardigheid, muziek en tekenen. Omdat we je echt een stap vooruit
willen laten zetten op creatief gebied, heb je elke week twee
extra uren voor de kunstvakken.

Clinics/Activiteiten
Elk jaar volgen leerlingen van de Sportstroom een aantal
clinics. Mink v.d. Weerden verzorgde een hockeyclinic, we
hebben clinics gehad in freerunning en bossabal, honkbal,
basketbal, voetbal, boksen en breakdance. Ook de Eindhovense City Run staat jaarlijks op het programma.

blemen, bijvoorbeeld het ontwerpen van een speeltoestel.
Je leert ook een presentatie geven, een filmpje maken of
een verslag schrijven. De opdrachten komen van bestaande bedrijven of instelingen; zo hebben onze leerlingen
bijvoorbeeld een broodje bedacht (het Kempisch pikantje),
dat ook echt in de schoolkantine werd verkocht.”
Afhankelijk van het soort project werk je in het technieklokaal of juist met computers. In een groepje ben je bezig
met een project. Als je werk langere tijd moet blijven staan,
dan kun je terecht in ons sciencelab.
De opdrachten zijn geschikt om het beste uit jezelf en je
groepje te halen. Door net dat stapje extra te zetten, kom je
met je groep tot het mooiste resultaat. Als je voor de Sciencestroom kiest ga je mee op excursies en bedrijfsbezoeken.
Je hebt één keer per schooljaar een activiteitenweek die
over een speciaal onderwerp gaat.

Verdieping en verbreding
Een belangrijk doel van de Kunststroom is om je creativiteit
te ontwikkelen en om belangstelling te kweken voor cultuur
in brede zin. Daarom krijg je alle ruimte om je te verdiepen
in de verschillende disciplines en om je mogelijkheden te
verbreden. Je doet mee aan workshops, bezoekt exposities,
concerten, voorstellingen, je werkt aan producties en kunt
je talent binnen en buiten de school exposeren.
Sportkamp
Het jaarlijkse kamp is leuk, leerzaam en gezellig. In leerjaar
1 ga je op landkamp. Dat betekent mountainbiken, klimmen,
tokkelen. Verder een spannend nachtspel, een leuke quiz-/
muziekavond en levend stratego.
In leerjaar 2 ga je op waterkamp. Dat betekent onder andere
waterskiën en van een waterschans glijden. Dit vindt plaats
rondom het recreatiegebied van Aquabest.
In leerjaar 3 ga je op winterkamp naar Winterberg (D).
Hoogtepunten: skiën, de winter6kamp en de fakkeltocht.
Meer informatie:
Sciencestroom: KJanssen@rythovius.nl
Sportstroom: RVeraa@rythovius.nl
Kunststroom: INotermans@rythovius.nl

In leerjaar twee en drie kun je jouw creatieve talenten
verder verdiepen. Je kunt dan kiezen voor één van de verschillende vakateliers. Zie achterzijde voor meer informatie
hierover.
Voor elke stroom geldt:
· Om de activiteiten van de Talenstromen te kunnen betalen
vragen we € 150,00 per jaar per leerling.
· Alle talentstromen staan open voor havo en atheneum
(leerjaar 1 tot en met 3). Mavo-leerlingen kunnen in de leerjaren 1 en 2 kiezen voor sport en kunst. Voor gymnasium is
geen deelname mogelijk.
· Switchen van talentstroom of alsnog instappen kan alleen
na leerjaar 1.
· In alle leerjaren: 2 lesuren per week extra.

