
BK-Nieuwsbrief winter 2015 
De BK-Nieuwsbrief zomer 2015 stond boordevol informatie en foto’s over het schooljaar 2014-2015 

en een vooruitblik naar dit jaar 2015-2016… 

En de tijd vliegt zo snel dat we alweer bij de eerste trimesterexpositie aangekomen zijn!  

De langste nacht van het jaar komt eraan, de feestmaand december is in volle gang, we racen 2016 

tegemoet.  

Tijd voor een klein beetje rust.  

Neem een warme kop choco en ga lekker zitten met deze winter nieuwsbrief. Er is van alles te zien 

en ontdekken, informatief en recreatief.  

Geniet, bewust, bezin en vlieg daarna vol nieuwe energie het nieuwe jaar in. 

Fijne dagen en een kleurrijk 2016! Veel lees & kijkplezier! 
Zanne. 

z.zwart@kabk.nl

Poster gemaakt door Tamar Bavelaar. 
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Kerstbeoordeling 15 december  
Op dinsdag 15 december is de kerstbeoordeling voor alle BK-leerlingen op de KABK.  

Om 8:00 uur kan er gestart worden met het inrichten van de eigen presentatie van het werk dat de 

afgelopen maanden is gemaakt. De locaties zijn aan de leerlingen bekend gemaakt en alle leerlingen 

kunnen ook zelf een andere locatie boeken, mits deze vrij is, via boekingen@kabk.nl.  

Om 10:00 uur start het docententeam met de rondgang voor de beoordeling. De leerling licht 

mondeling het werk toe, docenten stellen vragen, bespreken onderling hoe de leerling scoort op de 

beoordelingspunten en laten mondeling horen wat de resultaten zijn. Deze cijfers en de geschreven 

toelichting worden in de vorm van een rapport in Magister gezet, geprint en opgestuurd vóór de 

Kerstvakantie. Er kan naar aanleiding van de resultaten van deze beoordeling een afspraak gemaakt 

worden met de docenten op de tafeltjesavond van de school op dinsdag 5 januari 2016. Aanmelden 

hiervoor kan via de brief van Jan van Bilsen die met de kerstpost wordt verstuurd.  

Tussen 15:00 uur en 18:00 uur is voor geïnteresseerden de mogelijkheid om langs te komen en de 

presentaties te zien. Om 18:00 uur ruimen de leerlingen hun werken weer op en nemen het mee 

naar huis om zo plaats te maken voor alle nieuwe werken die in het tweede semester worden 

gemaakt. Let wel: het is geen tentoonstelling, maar een individuele presentatie van het gemaakte 

werk bedoeld voor de beoordeling.  

Sinterkerst gevierd 12 december 

Afgelopen zaterdag 12 december hebben alle BK-leerlingen, Laut, Tim en Zanne samen Sinterkerst 
gevierd. Er waren lootjes getrokken en iedereen heeft voor de gelukkige klasgenoot of docent die op 
het lootje stond een toepasselijke tekening gemaakt en een bijpassend kadootje gegeven (voor een 
bedrag van €2,50). Dit alles zo groot mogelijk ingepakt zodat er een feestelijke hoop kadootjes in het 
Atelier stond en we samen onder het genot van veel lekkers de verrassingen hebben uitgepakt.  
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Star Wars Stormtrooperhelmpjes voor Serious Request gepimpt 
Van de Walt Disney Company kreeg ik de vraag of onze leerlingen mee wilden doen met een 

bijzondere actie. Ter gelegenheid van de filmrelease van Star Wars The Force Awakens in december 

werden mini replica’s van de Stormtrooper helm ‘gepimpt’  en geveild voor het goede doel van 3FM 

Serious Request. Dit ontwerpen van deze helmpjes was een wereldwijd initiatief. Op 

www.starwars.com/projectlegion kun je voorbeelden zien die in Amerika zijn gemaakt. 

Half december zullen alle unieke ontwerpen worden tentoongesteld en geveild voor het goede doel.  
Zodra de links naar deze veiling er zijn zal ik het doorsturen naar de betrokkenen. Alle leerlingen 
hebben hard hun best gedaan en we hopen dat het veel geld oplevert voor 
http://seriousrequest.3fm.nl/ . Als dank voor hun deelname krijgen alle leerlingen een 
bioscoopkaartje voor de nieuwe Star Wars film.  
May the Force be with the helmpjes!  

http://www.starwars.com/projectlegion
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Hillegoms Nieuwsblad 

Zaterdag 28 november stond in het Hillegoms Nieuwsblad een mooi artikel over de SvJT n.a.v. het 
verjaardagspartijtje van Ernanda Brandt (brugklas) geschreven door haar vader. Ik zou het zeker even 
doorlezen op: http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=37454#.Vl7WzGyFOM8 .  

 Werkbezoek Minister Bussemaker  
Door Jan van Bilsen 
Op donderdag 19 november bezocht Jet Bussemaker, minister van OCW en vergezeld door drie 
beleidsmedewerkers, de KABK en het KC. Het bezoek viel in drie delen uit elkaar. Het eerste deel 
bestond uit een gesprek met het Henk van der Meulen en Marieke Schoenmakers (CvB), Jan van 
Bilsen (directeur SvJT), Henk Borgdorff en Janneke Wesseling (lectoren). In dit gesprek werd op 
informele wijze vooral gesproken over de ontwikkeling van jong talent (met daarin ook aandacht 
voor de  
DAMU licentie) en de versterking van de onderzoekscomponent en de relatie kunst en wetenschap. 
De Minister was uitstekend op de hoogte en stelde scherpe vragen waarin niet alleen het 
kunstonderwijs, maar het hele HBO en WO in ogenschouw werd genomen. Het tweede deel betrof 
een rondleiding door de KABK. De afdelingen Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur en 
Meubelontwerpen, Textiel & Mode, Type and Media en het atelier van de SvJT werden bezocht. De 
Minister zocht voortdurend het gesprek met de studenten, leerlingen en docenten op. Daarna in de 
stromende regen met een taxibus naar het KC voor een tweede rondleiding. We troffen het: in de 
Schönbergzaal repeteerde het symfonie orkest en in de Kees van Baarenzaal de bigband van het KC. 
In de dansstudio’s werden werken van Hans van Manen (door de dansleerlingen van klas 4,5 en 6) en 
Paul Lightfoot (HBO dans leerlingen) ingestudeerd.  
Op deze manier kreeg de Minister in korte tijd een prachtig overzicht van de verschillende 

studierichtingen die de Hogeschool rijk is, maar ook heel belangrijk voor de Hogeschool om te laten 

zien hoe we de gedrevenheid van jonge musici, dansers en studenten beeldende kunst door de 

Hogeschool bediend wordt.  

http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=37454#.Vl7WzGyFOM8


Tussenbeoordeling  
Afgelopen 17 november heeft de tussenbeoordeling plaatsgevonden. Het resultaat van deze 
beoordeling is naar desbetreffende leerling en hun mentor per mail verstuurd met het verzoek om 
het ook aan de ouders/verzorgers te laten lezen. In de cc van die email zijn de BK-docenten van de 
academie gevoegd zodat er bij vragen direct per mail contact gezocht kan worden met de betrokken 
docent.  

Excursie Tilburg  
Op zaterdag 29 augustus zijn we met (bijna) alle BK leerlingen naar Tilburg geweest. Het programma 
was veelbelovend met drie mooie kunstbezoeken en als afsluiter het bezoeken van de opening en 
expositie in het prachtige Park Oude Warande van docent Tim Breukers. Helaas verliep de dag anders 
dan gepland omdat er iemand voor de trein gesprongen was op het traject waar wij overheen wilden 
rijden tussen Breda en Tilburg.  
Dus vanuit Den Haag strandden we op station Dordrecht. Daar hebben de leerlingen een mooie 
tekenopdracht gedaan op het perron. Zodra er treinverkeer richting Breda ging stapten we samen 
met vele anderen in de intercity. Op station Breda sloten we aan in de grote rij voor het vervangend 
busvervoer. Door deze niet te voorspellen vertraging liepen we de opening van Maria Roosen in Park 
mis en hebben we Museum De Pont niet aan kunnen doen.  
Gelukkig konden we vanuit station Tilburg al bussend en lopend precies op tijd in Park De Oude 

Warande zijn waar Tim ons heeft ontvangen. Na de openingswoorden van de wethouder van cultuur 

hebben we diverse beelden bekeken in het enorm grote park. Tim heeft uitgebreid verteld over de 

totstandkoming van zijn “Lizard Lounge”. Het was een heerlijk zonnige dag en met dit Tilburgs 

bliksem bezoek hebben we toch een gezellige dag samen gehad. 



ARTOBER voor Blikopeners in Stedelijk Museum Amsterdam afgelopen oktober 
Robin van der Haak en Janneke de Lange (speccie) zijn door een selectie gekomen om mee te mogen 
doen aan online kunstworkshops aangeboden door het Stedelijk Museum Amsterdam voor jongeren 
tussen de 15 en 21. In de maand oktober (omgedoopt tot ARTober) ontvingen de deelnemers elke 
week een video-opdracht van een bekende Nederlander en videotip van een kunstenaar. De 
deelnemers deelden het zelf gemaakte werk in de besloten Facebookgroep, zagen wat de anderen 
hadden gemaakt en kregen persoonlijke feedback van medecursisten en andere museumprofs.  
Zaterdagmiddag 31 Oktober was het ARTOBERFEST, een evenement met muziek, workshops van 
kunstenaars, Blikopenertours, lekkers en een presentatie van de gemaakte opdrachten. 
Voor Robin en Janneke een hele leerzame maand met verrassende opdrachten die nieuwe inzichten 
hebben opgeleverd. 
Er is informatie hierover op de website te zien: http://www.blikopeners.amsterdam/ 

Wedstrijd logo ontwerp AKO tournee gewonnen door Laura  
Onder de BK-leerlingen was een opdracht gegeven om een ontwerp in te dienen voor de tournee van 
het AKO naar Finland dat op de truien gedrukt zou worden. Uit acht inzendingen is dit het winnende 
ontwerp geworden. Laura voegt toe:  
“Voor mijn logo ontwerp heb ik geprobeerd het simpel en herkenbaar te houden. Ik wilde sowieso de 

Finse vlag in het logo gebruiken omdat de beeldtaal van vlaggen heel erg sprekend en duidelijk is. Na 

wat schetsen kwam ik op het idee om de tekst te gebruiken als de kleuren van de vlag. In de 

opdracht was al verteld dat de truien grijs zouden zijn dus de witte letters zouden sowieso opvallen. 

Ik ben ontzettend blij dat mijn logo is gekozen en ik ben erg benieuwd hoe het er uit zal gaan zien op 

de truien!” (Laura van Heeswijk) 

Excursie Venetië & Biënale 
Van 14 tot en met 19 oktober zijn alle bovenbouw leerlingen met Nieke en Zanne naar Venetië 

geweest. Een kleine week met een overvol programma gevuld met het bezoeken van de Biënale, 

paviljoens in de stad, diverse musea en de omringende eilanden. Zanne heeft gesproken met de 

organisator van onze exchange-partnerschool, Elio Rocchetti, en afspraken gemaakt (zie het stukje 

over exchange).  

Jan van Bilsen is overgekomen na zijn bezoek aan de muziekleerlingen van het AKO in Finland en 

heeft het hele programma op zondag meegedaan. Hij schreef in de nieuwsbrief: 

“Op zondag ben ik de hele dag bij de BK-leerlingen geweest op de inmiddels bekende camping 

“Miramare”. De hele zondag stond in het teken van een bezoek aan het museum Punto della 

http://www.blikopeners.amsterdam/


Dogana, het Pallazzo Grassi (waar we een dubbelganger van Zanne ontdekten) en tenslotte het 

Pallazzo Fortuny waar de hele collectie in het teken stond van proporties in de kunsten. Onderweg 

uiteraard nog wat landenpaviljoens “meegenomen” en ’s avonds het slotetentje omdat de leerlingen 

maandag weer terug naar Nederland zouden reizen. Uiteraard hadden de leerlingen in de dagen 

daarvoor al de Gardini bezocht en het Arsenale. De Tweejaarlijkse Biënnale blijft toch dé plek waar je 

als beeldende kunstenaar geweest moet zijn. En ook hier gold dat Nieke en Zanne alles prefect 

georganiseerd hadden. (JvB)” 

Een foto-impressie van de reis: 





Herhaling van de Titaantjes  
De geweldige documentaires van de serie Titaantjes over jonge talenten wordt weer op tv herhaald! 
Vanaf zondag 3 januari wordt op NPO 3 om 19:00 uur elke week één van de acht afleveringen 
uitgezonden waarvan er 3 gaan over onze SvJT-ers:  

 Danser Rodriguez op 17 januari

 BK-leerling Sterre op 24 januari

 Externe BK-leerlinge (“speccie”) Yana op 14 februari.
De acht afleveringen in totaal (de andere vijf zijn ook zeer de moeite waard te zien!) zijn gemaakt
door Witfilm in samenwerking met VPRO Jeugdtelevisie.

 Grafiekprojectweek onderbouw 11 tot en met 15 januari  
De jaarlijkse grafiekprojectweek voor de onderbouw leerlingen vindt plaats van maandag 11 tot en 

met vrijdag 15 januari. De leerlingen zullen dagelijks van 12:30 tot 18:00 uur kennis maken met één 

van de grafische werkplaatsen die de KABK rijk is. Zo komen roulerend per jaar technieken aan bod 

als etsen, linosnede, houtsnede en zeefdrukken. Na deze projectweek zijn alle leerlingen in staat om 

met de opgedane kennis en vaardigheden de rest van hun SvJT-jaren zelfstandig in deze 

werkplaatsen te kunnen werken.  

Excursie 20 januari met kunstplan mee 
Op woensdag 20 januari 2016 is er van 9:00 tot 19:00 uur een excursie dag voor alle leerlingen  van 

de diverse kunstplannen van de middelbare scholen waar de KABK mee samenwerkt, het Segbroek 

college, Zandvlietcollege, Rijnlands Lyceum Wassenaar en Bonaventuracollege Leiden. Zij gaan per 

bus naar diverse musea. Ook alle SvJT-leerlingen gaan mee en kunnen voor een kleine vergoeding 

meedoen in het speciaal georganiseerde programma. We vertrekken rond 8:45 uur met de bussen en 

zijn in de avonduren weer terug. Hierover volgt binnenkort een aparte brief met informatie voor de 

betrokkenen. Alvast een klein tipje van de sluier: Utrechts “LICHT”, klokken die tikken, een kerkelijke 

lunch en lekker lang in de bus naar het Noorden…. 

Open dag KABK zaterdag 23 januari 
https://www.facebook.com/events/488225141349407/ 
 
Op zaterdag 23 januari 2016 is de open dag van de KABK. Deze dag worden alle leerlingen om 9:30 
uur verwacht in het Atelier. De vrijdag ervoor is tijdens de ochtendles door de onderbouw ingericht. 
Er zal divers werk van de leerlingen te zien zijn en er worden films vertoond die door de leerlingen 
zijn gemaakt. De leerlingen zijn aanwezig om bezoekers informatie te verschaffen, maar ook om zelf 
in de academie rond te lopen en kennis op te doen van de diverse studierichtingen.  
Om 16:00 uur is deze dag afgelopen en zal er gezamenlijk worden opgeruimd. Aanwezigheid en 
actieve deelname tijdens deze open dag is verplicht voor alle BK-leerlingen. Het is ook altijd een 
fantastische dag voor ouders, vrienden en geïnteresseerden om te komen kijken wat de academie 

https://www.facebook.com/events/488225141349407/
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te bieden heeft. Er zijn werken van alle studierichtingen te zien, studenten om mee te spreken, mini-
colleges om te volgen en vele activiteiten om aan deel te nemen. Deze dag bruist en is een feest om 
bij te zijn. Ik kan iedereen aanraden om dus op zaterdag 23 januari tussen 10:00 uur en 16:00 uur 
een kijkje te komen nemen! 

Website www.kabk.nl  
Op de website van de KABK is veel informatie te vinden. Niet alleen over de diverse studierichtingen, 
activiteiten, werkplaatsen en faciliteiten, maar ook veel nieuws, filmpjes en beeldmateriaal. De 
moeite waard om af en toe te bezoeken! 
Zo is er ook veel te lezen over de vooropleidingen en komt de SvJT veelvuldig voor met links naar 
filmpjes. Van alle bachelor en masteropleidingen is er ook van alles te zien. Wil je weten wat er op 
bijvoorbeeld de afdeling Textiel & Mode gebeurt? Dan kan je blogs volgen, Youtube films van de 
modeshow bekijken, Facebookpagina’s vol laatste nieuwtjes lezen etc.  
Voor de laatste nieuwtjes: http://www.kabk.nl 

Bovenbouw op de radio in Kunstgreep  
Elke zondagochtend is er op Den Haag FM van 10:00 tot 12:00 uur het kunst & cultuur programma 

Kunstlicht van Eric Korsten te beluisteren. Speciaal voor het Voorbereidend Jaar is hier een nieuw 

programmaonderdeel voor gemaakt (mét jingle): Kunstgreep.  

Afgelopen maanden is wekelijks op zondagochtend de 3 minuten durende invulling van een groepje 

studenten te beluisteren geweest en vanaf 24 januari zal er 4 zondagen lang door de leerlingen van 

de SvJT bovenbouw invulling gegeven worden op de ether. In de lessen interdisciplinair van Gosse 

worden de items voorbereid, gemaakt, gemonteerd in de multimediawerkplaats en verzonden naar 

Eric Korsten zodat iedereen het tijdens zijn programma kan beluisteren. 

Zie www.denhaagfm.nl bij het programma Kunstlicht voor meer informatie. Hier kunnen ook gemiste 

uitzendingen worden teruggeluisterd. Kunstgreep wordt uitgezonden rond de klok van 10:50 uur. 

Exchange week van 14 tot en met 19 maart 2016 
In de week van 14 tot 18 maart, wanneer de projectweek plaatsvindt voor zowel de onder- als de 

bovenbouw, zullen er 22 leerlingen uit Italië naar ons toekomen. De jaarlijkse uitwisseling vindt 

bewust plaats rond deze week zodat de leerlingen van onze exchange partnerschool het Instituto 

Statale d’Arte Lyceo Bruno Munari een mooie week tegemoet gaan en inhaken op een groot 

gedeelte van ons lesprogramma. De bedoeling is dat de bovenbouwleerlingen van ons rond de herfst 

van 2016 een tegenbezoek afleggen en dan een volle week meedraaien op de school in Vittorio 

Veneto, Venetië. Om de Italiaanse leerlingen warm te ontvangen en een fijne plek te bieden ben ik 

op zoek naar gastgezinnen. Via de oudercommissie is deze vraag aan alle ouders van de drie 

disciplines gesteld en ik hoor het graag als er gezinnen zijn waar een Italiaanse leerling gedurende 

deze week in maart kan verblijven. Mail via de oudercommissie of naar mij: z.zwart@kabk.nl.  

Projectweek 14 tot en met 18 maart 
De jaarlijkse projectweek waarin alle BK-leerlingen vijf dagen lang van 12:30 tot 18:00 uur aan één 

project werken op een externe locatie zal gehouden worden in De Besturing. Samen met de 

Italiaanse exchange leerlingen zal er toegewerkt worden naar een bijzondere expositie op vrijdag 18 

maart. In De Besturing zijn diverse ateliers van uiteenlopende kunstenaars en hebben enkele 

docenten van de SvJT en de KABK hun eigen werkplek. IN workshopverband worden er bezoeken 

gebracht aan deze ateliers, kennisgemaakt met het werkveld en objecten gebouwd die te maken 

hebben met deze speciale locatie. Kijk voor meer informatie over deze plek op 

http://www.debesturing.nl/ . 
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Kadmium – Concours en workshops 
Voor de vijfde keer organiseert Kunstencentrum Kadmium het project Concours, beeldend talenten 
uit het voortgezet onderwijs.  
Dit wordt een tentoonstelling van middelbaar scholieren met een thema in het kunstencentrum in 
2016 (22 maart t/m 17 april). De tentoonstelling is bedoeld voor talentvolle leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs uit Delft en omstreken. 
Het thema voor Kadmium in 2016 is wederom Ruimte/Space met als sub thema: Ontheemd.  
Ook zal er dit keer weer een workshoptraject plaatsvinden voor de deelnemende leerlingen. 
Er zijn al verschillende leerlingen die zich hebben aangemeld voor het Concours.  

Vorig jaar heeft Laura de eerste prijs gewonnen en is Janneke tweede geworden.  

Kadmium bevindt zich in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein in Delft . Een plek met veel 
bezoekers. 
Benieuwd naar dit kunstencentrum en de wedstrijd? Kijk op: http://www.kadmium.nl/  

Kunstbende 
Dé wedstrijd voor jong creatief talent, Kunstbende, bestaat al meer dan 25 jaar! Voor de editie van 

2016 hebben zich al enkele leerlingen opgegeven. Er zijn verschillende categorieën waarvoor je je als 

jongere van tussen de 13 en 18 jaar kunt inschrijven: dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal of 

theater. De voorrondes per provincie vinden op verschillende dagen plaats. Voor Zuid-Holland is dat 

nog niet bekend. Alle winnaars plaatsen zich voor de landelijke finale. Het is zeer inspirerend voor 

alle leerlingen om mee te doen en leeftijdsgenoten vanuit het hele land te treffen die met dezelfde 

drive en passie voor de kunsten door het leven gaan. Wanneer de landelijke finale (in Amsterdam) 

plaatsvindt verschijnt binnenkort op de website: http://www.kunstbende.nl/ .  

Naast de wedstrijd worden er vele workshops aangeboden en zijn er vele events die georganiseerd 

worden speciaal voor jongeren in de diverse kunsten. Check de website, schrijf je in en doe mee! 

Belangrijke data: 

Dinsdag 15 december Inrichten v.a. 8:00 uur 
Beoordelen v.a. 10:00 uur 
Opruimen v.a. 18:00 uur 

Kerstbeoordeling + aansluitend 
docentenvergadering- Geïnteresseerden 
kunnen kijken tussen 15:00 en 18:00 uur. 

Woensdag 16 december 17:00-19:00 uur Expo trimester 1 op KABK 

Donderdag 17 december avond Gala heel SvJT 

Vrijdag 18 december v.a. 10:00 uur Eigenwerkjesochtend en kerstlunch 
docenten op KC 

Zaterdag 19 december 
t/m zondag 3 januari 

Kerstvakantie 

Dinsdag  5 januari avond Tafeltjesavond op KC 

Maandag 11 t/m vrijdag 
15 januari 

12:30-18:00 uur Projectweek Grafiek OB 

Zaterdag 16 januari Hele dag Open Dag KC 
= lesdag van maandag 18 januari 

Maandag 18 januari Vrije dag SvJT 

Woensdag 20 januari 9:00-19:00 uur Excursie met kunstplannen samen 

Vrijdag 22 januari 9:00-12:00 uur OB 
Ná AVO-lessen BB 

Inrichten/opruimen Atelier voor open dag 

Zaterdag 23 januari 9:00 – 16:00 uur OPEN DAG KABK 

Maandag 22 t/m zondag 
28 februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 14 maart t/m 12:30 – 18:00 uur Projectweek OB + BB 

http://www.kadmium.nl/
http://www.kunstbende.nl/


vrijdag 18 maart 

Donderdag 24 maart 12:00 – 14:00 uur Tussenbeoordelingsvergadering – 
resultaten worden gemaild. 

Vrijdag 25 maart t/m 
maandag 28 maart 

Goede vrijdag + Paasvrij 

Vrijdag 1 april 17:00-19:00 uur Expo trimester 2 op KABK 

v.a. Maandag 18 april Vanaf 14:30 uur Opbouw eindexamenleerlingen 
eindexamenexpositie 

Woensdag 20 april 10:00 uur Eindbeoordeling examenleerlingen 

Donderdag 21 april Opening eindexamenexpositie 

Woensdag 27 april Koningsdag 

Donderdag 28 aprilt/m 
vrijdag 6 mei 

Vrije dagen SvJT + Meivakantie 

Zondag 15 + maandag 16 
mei 

Pinksteren 

Dinsdag 31 mei Toelatingsdag Voorbereidend Jaar + SvJT op 
KABK 

Woensdag 8 juni 8:00 uur opbouw-10:00 
uur start beoordeling 

Eindbeoordeling  + taken uitdelen + 
vergadering docenten 

Donderdag 9 juni Hele dag Excursiedag Voorbereidend jaar + SvJT 

Vrijdag 10 juni avond voorstelling heel SvJT Opera2Day 

Maandag 4 juli 17:00-19:00 uur Expo trimester 3 op KABK 

Dinsdag 5 juli 14:30 uur ALLE leerlingen: Atelier SvJT leegmaken en 
opruimen- alles naar huis of weg. 

Woensdag 6 juli 12:00 
15:00 
19:00 

Lunch docenten SvJT 
Eindvoorstelling dansvakopleiding 
Diplomauitreiking 

Donderdag 7 juli 12:00 uur 

16:00 uur 

ALLE leerlingen (& geïnteresseerden): 
Bezoek eindexamenexpositie 
Takenbeoordeling + eindvergadering 
docenten 

Maandag 11 juli Start zomervakantie +  Staatsexamens 

Maandag 22 augustus v.a. 10:00 uur Opening schooljaar op KC + 
startvergadering docenten BK op KC 

High Tea tijdens een zaterdagles met Laut in het Atelier 



Zaterdagenrooster: 

9 januari 14– werkplaatsen open Laut 

16 januari Open dag KC– werkplaatsen open 

23 januari Open dag KABK 

30 januari 15 Laut 

6 februari 16 Laut 

13 februari 17 Laut 

20 februari 18 Tim 

27 februari Voorjaarsvakantie 

5 maart 19 Laut 

12 maart 20 Laut 

19 maart 21 Laut 

25 maart Goede Vrijdag 

Vrijdag 1 april Expo # 2 

2 april 22 Laut 

9 april 23 Laut 

16 april 24 Laut 

Woensdag 20 april Eindexamen beoordeling 

23 april 25 David 

30 april Meivakantie 

7 mei Meivakantie 

14 mei 26 Laut 

21 mei 27– werkplaatsen open Laut 

28 mei 28– werkplaatsen open Floris 

4 juni 29– werkplaatsen open Laut 

Woensdag 8 juni Eindbeoordeling 

11 juni Optioneel werken voor expo - coach op afspraak 

18 juni Optioneel werken voor expo - coach op afspraak 

25 juni Veteranendag gebouw dicht 

2 juli Optioneel werken voor expo - coach op afspraak 

Maandag 4 juli Expo # 3 

Fijne feestdagen! 
Groeten Zanne. 




