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In extra lessen leer je technieken en vaardigheden waardoor je nog beter wordt in het 

bedenken en maken van je eigen kunstwerken. Je gaat aan de slag met verschillende 

druktechnieken en je leert te werken met sjablonen. Je gaat werken met zandsteen of 

gietklei en ook het maken van animatiefi lmpjes is opgenomen in het programma.

Elke workshop doe je weer iets nieuws en vragen we je: wat weet je al en wat kan je? 

Wat vind je leuk om te leren? Het aanbod van workshops staat daarom nooit helemaal 

van tevoren vast, want we passen het aan de leerlingen die meedoen aan.

Gedurende het hele schooljaar kun je een aantal workshops volgen die normaal niet 

in de lessen voor komen. Een workshop duurt drie tot vijf weken en er is steeds een 

andere expert die de lessen geeft.

ERASMUS KNSTKLS

ZIN OM EEN MOOI 

KUNSTWERK TE MAKEN EN 

JOUW WERK LATER TE ZIEN 

IN EEN TENTOONSTELLING?

Beeldende vakken in de brugklas: voor iedereen
Tekenen en handvaardigheid krijg je in aparte vaklokalen en in de onderbouw volg je 

ze alle twee een uur in de week. Zo krijg je les in schilder- en druktechnieken en leer 

je ook te werken met materialen als hout, metaal en klei. En heb je aan al die uurtjes 

niet genoeg, maar wil je meer? Dan is de Erasmus KNSTKLS er speciaal voor jou!



De workshops worden gegeven in onze vaklokalen, waar veel gereedschappen 
tot onze beschikking staan om verschillende technieken te onderzoeken. 
Hebben we de spullen zelf niet, dan gaan we ze opzoeken. Zo werken 
we samen met de grafi sche werkplaats in Den Haag en het CKC 
in Zoetermeer. 

Het is niet alleen leuk om zelf bezig te zijn, maar het is ook 

inspirerend om werk van anderen te bekijken. Een atelier- 

bezoekje of een excursie naar een museum zijn daarom in 

het programma opgenomen. Wie weet, wat je daar allemaal 

ontdekt! En misschien bedenk je wel dat je tekenen of 

handvaardigheid als examenvak wilt kiezen: 

je kunt het op ’t Erasmus!

Meedoen met de kunstklas is gratis.  Wel kan voor excursies een kleine 

vergoeding worden gevraagd.

En…. heb je al zin om  je handen vies te maken?

DE TENTOONSTELLING

EXAMENVAKKEN TEKENEN EN HANDVAARDIGHEID

Elk jaar in januari is er de Erasmus Tentoonstelling. De grote 

zaal wordt ingericht als een echt museum, en de mooiste 

kunstwerken van leerlingen uit alle klassen worden 

in prachtig licht gepresenteerd. Alle klassen komen 

kijken naar hun eigen werk en het werk van hun 

klas- en schoolgenoten.

Elk jaar zijn er ongeveer 500 kunstwerken te 

bewonderen, dus je kijkt je ogen uit!



SCHRIJF JE IN!

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl


