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DE KEUZE
IS AAN JOU!

Bekijk, ervaar en verbeeld de wereld om je heen

Cultuurprofilering laat je zien wie je bent!
Door de manier van werken bij de verschillende cultuurmodules, de werkstukken die je maakt en de
(kleine/grote) presentaties laat je steeds meer zien wie je bent. We willen graag een ‘podium’ creëren, waarbij
jij je werk kunt laten zien aan anderen, en jij naar ander werk kunt kijken, soms binnen en soms buiten de
school. Zo werk je aan je zelfverzekerdheid en laat je zien waar je trots op bent!
Cultuurprofilering laat je verder kijken.
Door de verschillende opdrachten kun je emoties, ervaringen en ideeën omzetten in een beeld, dans, theater
of muziekstuk. In de onderbouw worden allerlei technieken en vaardigheden aangeleerd, die je kunnen helpen
bij het zoeken naar originele oplossingen. Je leert open te staan voor allerlei kunstuitingen en ontwikkelt
daardoor je eigenheid. Je durf (lef) wordt gestimuleerd.
Cultuurprofilering verrast!
De opzet van de cultuurlessen is divers door steeds andere combinaties van de (kunst)vakken. We nodigen
speciale gastdocenten uit en je neemt deel aan workshops. In de onderbouw wordt de basis gelegd, zodat
je een beter beeld krijgt van de mogelijkheden bij de diverse kunstdisciplines. Je komt erachter waar je
interesses, ambities en/of talenten liggen. Je kunt een bewustere keuze maken voor je toekomst; je wordt
uitgedaagd en raakt gemotiveerd om je zelf maximaal te ontplooien.
Cultuurprofilering laat je eigen keuzes maken!
In de onderbouw worden veel verschillende kunstdisciplines aangeboden zoals dans, drama, muziek,
beeldende kunst, animatie/film, soms in combinatie met andere niet-kunstvakken. In de bovenbouw werken
we met thema’s en ga je je steeds meer verdiepen/specialiseren; je kunt meer je eigen keuzes maken.
Je werkt dan ook aan een betere aansluiting op het vervolgonderwijs. De cultuurprofilering sluit je tijdens het
examenjaar af met je eigen, zelf bepaalde onderzoek, “De Meesterproef”.
Het JRL is een door het ministerie van OCW erkende Cultuurprofielschool.
Aan de keuze voor een profilering zijn extra kosten verbonden
Meer info:
•
•
•
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