
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 Theater
Hou jij van acteren en wil je serieus aan de slag met spel, beweging en 
stemvorming? Dan is de Kunstklas Theater iets voor jou! In de onderbouw 
ga je aan de slag om je te ontwikkelen als toneelspeler. Professionele 
theaterdocenten ondersteunen je hierin en dagen je uit. Je krijgt spel-, 
beweging- en stemlessen en een beetje theorie. Het eerste deel van het 
schooljaar staat in het teken van speltraining. In het tweede deel van het 
jaar ga je bezig met het maken van een voorstelling. In de bovenbouw 
ontwikkel je je skills als theatermaker, onderzoek je jezelf als speler, 
krijg je theatergeschiedenis en kun je eindexamen Theater doen. Je 
krijgt in de theaterzaal en lokalen van Kottenpark twee uur extra les op 
woensdagmiddag, aansluitend aan je reguliere rooster. Voor de Kunstklas 
Theater doe je vooraf auditie.

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

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

KUNSTKLAS THEATER

“Hou jij van acteren en wil 
je serieus aan de slag met 
toneelspel, beweging en 
stemvorming?”



“Talentontwikkeling, 
kans krijgen en grijpen...

daar gaat het om.”


