
Cultuurprofielschool met 
verschillende kunstklassen

Vooropleiding Dans

Wetenschap, design & 
techniek

Gymnasium

Cambridge Advanced English

Goethe Zertificat

in het kort:

Kottenpark is een bruisende school waar we je uitdagen om 
het beste uit jezelf te halen. Wil je je talent verder ontwikkelen? 
Heb je interesse in cultuur, wetenschap of vind je (bèta) 
techniek heel leuk?  Wil je uitblinken in Duits of Engels en 
daarvoor internationaal erkende diploma’s halen? Er is een 
geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, een bèta-profilering 
met extra aandacht voor exacte vakken en er zijn verschillende 
kunstklassen. Wat je later ook wilt worden, hier kun je een 
mooie stap maken.
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Hou je van kunst en cultuur? Wil je je daar verder in ontwikkelen? 
Kottenpark is een Cultuurprofielschool voor havo-, vwo- en 
gymnasiumleerlingen. Je maakt op een actieve en boeiende 
manier kennis met kunst en cultuur. Je kunt auditie doen voor één 
van de drie kunstklassen: Beeldend, Muziek of Theater of voor de 
vooropleiding Dans. Je volgt deze lessen naast de reguliere lessen. 
In de bovenbouw kun je examen doen in alle kunstvakken.

Cultuur

CULTUUR

“Je maakt op een actieve en 
boeiende manier kennis met 
kunst en cultuur.”



KUNSTKLAS BEELDENDE VORMING

“Vind jij het leuk om te 
tekenen, te schilderen, te 
fotograferen, te boetseren, 
en/of te construeren?”

Kunstklas Beeldende Vorming
Vind jij het leuk om te tekenen, te schilderen, te fotograferen, te boetseren, 
te bouwen of te construeren? Kom dan de Kunstklas Beeldende Vorming 
volgen! In de Kunstklas Beeldende Vorming ontwikkel je jouw creatieve en 
beeldende vermogen. Jouw proces, de weg naar het eindwerkstuk vinden wij 
belangrijk. Je maakt kennis met veel verschillende materialen en technieken. 
Ook bezoeken we exposities en volg je buitenschoolse workshops verzorgd 
door Tetem of Het Rijksmuseum Twenthe. De lessen zijn in de teken- en 
handvaardigheidslokalen van Kottenpark. Aansluitend op je reguliere rooster, 
krijg je op maandag- of donderdagmiddag twee uur extra les. Je doet vooraf 
auditie in de vorm van een motivatiegesprek, waarbij je gemaakt werk laat 
zien en toelicht.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunstklas Beeldende Vorming 
zijn € 200 per leerjaar.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je mailen naar kunstklasbeeldend@hetstedelijk.nl



“Talentontwikkeling, 
kans krijgen en grijpen...

daar gaat het om.”


