LEERLIJN EXPRESSIE

Je bent geïnteresseerd in expressie! Logisch, anders las je dit niet. Wanneer je de Leerlijn Expressie volgt op het Rijnlands Lyceum
Sassenheim, kom je allerlei vormen van kunst en cultuur tegen. Theater, dans, film, beeldende kunst... In de expressielessen doe
je van alles. Je maakt toneel, je gaat aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van kunstwerken en je maakt onder andere je
eigen stop-motion animatiefilmpje.

DOEN, ZIEN EN BELEVEN
Wat heeft de Leerlijn Expressie wat een gewone klas niet heeft?
In de Leerlijn Expressie krijg je, naast het reguliere lesrooster,
meer uren kunst en cultuur. Naast de uren die worden besteed
aan muziek, tekenen en handvaardigheid, maak je in twee
Expressie extra-uren (per week) kennis met toneel, dans, film,
fotografie en bijvoorbeeld grafische vormgeving. Je werkt aan
presentaties van je eigen werk; zowel bij toneel/dans- als bij
de kunst/ontwerplessen.
De lessen binnen de Leerlijn Expressie zijn verdeeld in drie
periodes; per periode krijg je een andere docent die één of
meerdere onderwerpen/technieken behandelt.
De Leerlijn Expressie is behalve doen ook zien en beleven;
daarom organiseren we tijdens elke periode excursies naar
bijvoorbeeld het theater of een museum, of de kunstdocenten
komen naar school toe voor bijvoorbeeld een workshop
3D-printen.

WORKSHOP ILLUSTREREN

CLINIC 3D-PRINTEN

WANNEER KUN JE NAAR DE LEERLIJN EXPRESSIE?
De lessen Expressie extra zijn geen ‘So you think you can dance’.
Je hoeft niet voor een jury te verschijnen voordat je eraan mee
kunt doen. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, acteren of
dansen, maar het mag natuurlijk wel. Wat wel nodig is, is dat
je verder wilt komen en nieuwe dingen wilt ontdekken. En

natuurlijk pas je in de Leerlijn Expressie omdat je gewoon heel
veel wilt weten over alles wat met kunst en cultuur te maken
heeft! De Leerlijn Expressie is er op mavo-havo niveau en op
havo-vwo niveau.

HOE MELD JE JE AAN VOOR DE LEERLIJN EXPRESSIE?
Je kunt je aanmelden voor de Leerlijn Expressie op het Rijnlands Lyceum Sassenheim door je wens op het aanmeldingsformulier
aan te geven. Het beste is uiteraard om op de Open Dag een kijkje te komen nemen. Je barst natuurlijk van de vragen. Wij kunnen
die dan allemaal samen met jou beantwoorden.
CLINIC GRIME

PLAATSING
In één brugklas zitten verschillende typen leerlingen. Leerlingen
die Expressie kiezen, komen niet in een klas met alleen leerlingen
die voor Expressie kiezen. Zij komen in dezelfde klas als leerlingen die Sport kiezen of leerlingen die geen extra programma
hebben. Plaatsing gebeurt altijd in zorgvuldig overleg met
basisscholen.

		 SAMENGEVAT
◯
◯
◯
◯
◯
◯
		

◯
◯
		
		
		

Per week 2 uur Expressie extra voor kunst en cultuur
Brede oriëntatie op kunst en cultuur
Aandacht voor Creatieve oplossingen
Werken aan de hand van een thema
Gastlessen van een kunstenaar of expert
Bezoeken aan theater, museum en andere
buitenschoolse instellingen
Leerlingen met alle adviezen kunnen zich opgeven
De verplichte kosten voor de Leerlijn Expressie staan
vermeld in de sheet Informatie. Uit deze bijdrage
worden gastdocenten, entreegelden en reiskosten
betaald.
THEATERBEZOEK

„

DE LEERLIJN EXPRESSIE IS BEHALVE DOEN OOK ZIEN EN BELEVEN

