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“Drama is anders dan andere 
vakken. Het is een lekker vrij vak.” 
Mark, V4

De ouderbijdrage voor de theaterklas bedraagt  
€ 100 per jaar.

Voor wie?
Ben je creatief? Gebruik je graag je fantasie? Heb je 
zin om jezelf te ontwikkelen in toneelspel? Lijkt het je 
leuk om theater in al zijn vormen te leren kennen, dan 
zit je in de theaterklas op je plek

Van improvisatie tot techniek
Je leert jezelf in deze klas tijdens de dramalessen 
 presenteren. Je ontwikkelt jezelf in toneelspel en je 
maakt kennis met teksten, technieken en stromingen 
uit theaterland. Je leert je fantasie te gebruiken. Door 
allerlei speloefeningen te doen onder begeleiding van 
een docent leer je wanneer je geloofwaardig bent 
in je spel. Door middel van improvisatieoefeningen 
ontwikkel je je fantasie en leer je direct op een situ
atie in te spelen. Door het lezen van theaterteksten 
maak je kennis met de grote, klassieke schrijvers uit 
de toneelwereld. Je bezoekt toneelvoorstellingen en je 
volgt workshops. Ook maak en geef je natuurlijk zelf 
voorstellingen, samen met je medeleerlingen. Hierdoor 
word je goed in samenwerken en organiseren.

Theaterklas

In dit vak kun je in de bovenbouw eindexamen doen. 
Het bestaat uit drama (praktijk), cultuurgeschiedenis 
en theorie. Door de combinatie van theorie en praktijk 
doe je veel vaardigheden op; je maakt je veel kunst
vormen eigen en je leert ana lyseren en reflecteren.  

Zien we je terug?
Houd je van toneelspelen, geniet je van theater en 
gebruik je graag je fantasie? Dan gaat voor jou het 
doek op van de theaterklas van Spieringshoek! 

Creatieve voorsprong
Je hoeft als leerling in de theaterklas niet per se 
 toneelspeler te worden of naar een van de theater
opleidingen te gaan na je middelbare school. Je kunt  
je opgedane kennis en je creatief denkvermogen in  

elk beroep goed gebruiken. Je presentatievaardig
heden komen goed van pas tijdens je vervolgstudie. 
Kortom, als leerling in de theaterklas heb je een 
 creatieve voorsprong!


