
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 Muziek
Heb jij belangstelling en talent voor muziek? Wil je graag samen 
musiceren? Bespeel je een instrument of heb je zangles? Kom dan auditie 
doen voor de Kunstklas Muziek! De Kunstklas Muziek is een muzikaal breed 
georiënteerde opleiding binnen een school waar jouw talent de ruimte 
krijgt. Je speelt of zingt een uur in de week in een ensemble (klassiek 
of pop) en krijgt een uur per week verschillende modules zoals singer 
songwriting, media music, of componeren. Je krijgt twee uur extra op 
maandag- en/of donderdagmiddag, aansluitend op je reguliere rooster. 
De lessen zijn in de theaterzaal en muzieklokalen van Kottenpark. Voor de 
Kunstklas Muziek doe je vooraf auditie.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunstklas Muziek zijn €400 per leerjaar.

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

KUNSTKLAS MUZIEK

“De Kunstklas Muziek is een 
muzikaal breed georiënteerde 
opleiding binnen een school waar 
jouw talent de ruimte krijgt.”



“Talentontwikkeling, 
kans krijgen en grijpen...

daar gaat het om.”


