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Geachte ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3 (t)vwo/gymnasium, 

Vandaag heeft uw zoon of dochter op school een voorlichting gehad over het vak Kunst Algemeen in 

de bovenbouw van het vwo/gymnasium. Omdat onze vakgroep het erg belangrijk vindt dat u, maar 

ook uw kind de juiste informatie krijgt over het vak, alvorens hij/zij het profiel bewust kan 

samenstellen, hebben wij gemeend u een kopie te geven van de informatieve powerpoint. Deze is 

samengesteld door bovenbouwleerlingen van onze school en vat ons prachtige vak samen. Uw 

zoon/dochter heeft deze powerpoint tijdens de voorlichting bekeken. 

We hopen dat dit aanzet tot een gesprek over de keuze voor het vak kunst door uw zoon en/of 

dochter. Kunst is een afspiegeling van wat er leeft in onze maatschappij. Leren over 

kunst(geschiedenis), bezoeken van musea en het ondergaan van een eigen creatief proces tijdens de 

praktijklessen kan bijdragen tot een verbreding/verdieping van de mogelijkheden in de toekomst en 

voor eventuele vervolgopleidingen. Daarnaast vinden wij, als vakgroep, een bewustwording  van 

creatief vermogen en ontwikkeling van eigen creativiteit in de breedste zin van het woord door uw 

zoon of dochter van groot belang. Ook biedt het vak een zinvolle voorbereiding op een hoop 

studierichtingen mede omdat een flexibel en creatief denkvermogen daar vrijwel altijd wordt vereist. 

Net als overigens in alle beroepen, waar mensen met een probleemoplossende houding de meeste 

kans van slagen maken. Dit is exact wat wij willen stimuleren en ontwikkelen tijdens de lessen van 

het vak Kunst Algemeen. 

Mocht u naar aanleiding van dit stencil en brief behoefte hebben aan meer informatie rondom het 

vak Kunst Algemeen, dan zijn wij te allen tijde bereid een afspraak te maken. Uiteraard kunt u uw 

vragen ook mailen naar de vakdocent van uw kind. 

Met vriendelijke groet namens de vakgroep BV/Kunst, 

Maartje Lancee 

m.lancee@charlemagnecollege.nl 

(Docent Kunst Algemeen vwo) 
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