
TALENTPROGRAMMA’S



Talentprogramma’s

RSG Tromp Meesters biedt in het 

schooljaar 2023-2024 de volgende ta-

lentprogramma’s aan:

• Kunstlab (klas 1 en 2)

• Sportklas (klas 1, 2 en 3)

• Tech Academy (klas 1)

• Muziek (klas 1 en 2)

• Toneel/musical (alle klassen)

• Schoolband (alle klassen)

Kom langs om te zien of het bij je past! 

Aan het begin van het schooljaar kun 

je talentprogramma’s uitproberen. Na 

de herfstvakantie gaan wij ervan uit 

dat je het hele schooljaar het talent-

programma blijft volgen en wordt er 

ook een ouderbijdrage gevraagd. 



Kunstlab

Voor alle creatieve, kunstzinnige en 

ondernemende leerlingen hebben we 

het talentprogramma Kunstlab. Heb jij 

talent en/of interesse voor tekenen, 

schilderen, beeldende kunst, foto-

grafie, grafisch ontwerpen of digitaal 

vormgeven? Maak je graag mooie 

dingen? Dan gaan we samen jouw 

talent verder ontwikkelen.

Onder begeleiding van onze vakdo-

centen leer je met allerlei verschillen-

de materialen en technieken jouw 

eigen ideeën vorm te geven. Je leert 

je creativiteit toe te passen en je kunst-

zinnige blik aan te scherpen. We kiezen 

voor materialen en technieken die in 

de gewone vaklessen niet of niet vaak 

aan bod komen. Is dit echt iets voor 

jou? Doe dan ook mee met het talent-

programma Kunstlab!

Nog even op een rij:

Kunstlab is voor klas 1 en klas 2. Je krijgt 

lessen en begeleiding van verschil-

lende vakdocenten. Je volgt blokken 

tekenen, schilderen, ruimtelijk werken, 

fotografie, grafiek, keramiek, textiele 

vormgeving en digitaal vormgeven. Je 

gaat op excursie naar een museum of 

krijgt les van een kunstenaar. Je werkt 

mee aan kunstprojecten op school. En 

tot slot exposeer je een deel van jouw 

werk in een expositie in school. De ou-

derbijdrage is € 50,- .



Sportklas

De sportklas is voor iedereen die het 

leuk vindt om lekker te bewegen! Een 

bepaald niveau is niet nodig om mee 

te kunnen doen aan de sportklas. Wij 

werken in de sportklas in het eerste 

jaar met een paar thema’s: 

• Recreëren: we doen aan voetbal, oli-

fantenbal en trefbal, bij goed weer 

op het beachveld. 

• Uit balans & in balans: we gaan bezig 

met acrogym, freerunning en balan-

ceren op een bal, slackline, stelten 

en rijden op een eenwieler.

• Accepteren & helpen: tijdens dit 

thema doen we rolstoelbasketbal, 

een blindenparcours, goalbal en 

bewegen met minder validen. 

• Presenteren & demonstreren: we 

gaan samen een show maken! Je 

kunt kiezen uit dans, acrogym, tum-

blingbaan turnen en circus. 

• Oriënteren & presteren: we werken 

deze periode toe naar een zeskamp 

op de atletiekbaan.

Elk thema sluiten wij op een speciale 

wijze af. Een paar voorbeelden zijn 

schaatsen in Thialf, een ouder-kind 

toernooi, een clinic rolstoelbasketbal 

en een show. De ouderbijdrage is het 

eerste jaar €125,-. Dit is inclusief kle-

dingpakket, clinics en een afsluitend 

kamp. 

Ook in de tweede en derde klas kun je 

kiezen voor de sportklas. De ouderbij-

drage is deze jaren € 50,- . Kies je ook 

voor het kamp, dan komen die kosten 

er nog bij. Je gaat in sportklas 2 en 3 

met weer heel andere thema’s aan 

de slag en je leert nog meer sporten 

kennen. Een paar voorbeelden zijn 

speedbadminton, conditie- en kracht-

training en lacrosse.  



Tech Academy

Heb je interesse in techniek en 

robotica? Dan is de Tech Academy van 

RSG Tromp Meesters iets voor jou! 

Tijdens dit talentprogramma ga je 

aan de slag met moderne technieken 

die je steeds meer in de samenleving 

tegenkomt. Denk hierbij aan het pro-

grammeren van je eigen lichtshow of 

aan het bouwen van je eigen robot. 

De ouderbijdrage voor de Tech 

Academy is € 50,- .



Muziek

Het talentprogramma muziek is er 

voor iedereen die meer met muziek 

bezig wil zijn naast de reguliere lessen. 

Tijdens het talentprogramma gaan 

we samen zingen en samen spelen 

op verschillende instrumenten, zowel 

in groepsvorm als individueel. Je gaat 

je verder ontwikkelen op een instru-

ment of in zang. Ook gaan we klassi-

kaal in band- of koorvorm met elkaar 

oefenen.

We maken in groepsverband samen 

muziek. Naast de vaste onderdelen 

gaan we ons in verschillende blokken 

richten op specifieke instrumenten 

of instrumentengroepen. Ook komt 

er soms iemand van buitenaf een 

workshop geven. Je leert jezelf pre-

senteren in de vorm van een concert. 

Zo weet je hoe het is om voor een dag 

een echte muzikant te zijn! Je kunt ook 

je ouders en familie uitnodigingen om 

te komen kijken en luisteren.

Je hoeft geen instrument te bespelen 

om mee te doen aan het talentpro-

gramma. Motivatie om zelfstandig aan 

de slag te gaan is de enige vereiste. Wil 

jij meer met muziek bezig zijn? Kies dan 

voor het talentprogramma muziek! De 

ouderbijdrage is € 50,-.



Toneel

Met een grote, leuke groep werken 

aan een spetterende musical of een 

boeiend toneelstuk later in het jaar. 

Dat is wat je bij het schooltoneel doet. 

Leerlingen uit alle klassen mogen 

meedoen!

Als je het woord toneel leest, denk 

je al snel: ‘spotlights’. Voor jou is dat 

misschien een aantrekkelijk idee. Op 

de planken te staan voor een zaal 

vol mensen om de rol van je leven te 

spelen. Anderen vinden dat eng, die 

blijven liever achter de schermen. 

Dat kan! Bijvoorbeeld door te helpen 

bij het (op)bouwen van het decor. Of 

door een instrument te bespelen in de 

schoolband, die van de opvoering een 

mooi spektakel maakt.

Vóórdat er gewerkt wordt aan de uit-

voering, krijg je een serie dramalessen. 

Daarin leer je improviseren, bewegen, 

overtuigen en nog veel meer. Kortom, 

leerzaam en erg leuk: het RSG-school-

toneel. We starten in de loop van 

periode 1, iedereen krijgt hier bericht 

over. De ouderbijdrage is € 50,-.



Schoolband

Je kunt in alle schooljaren ook kiezen 

voor de schoolband. Speel jij een in-

strument (van gitaar, drums, trompet 

tot viool) en/of vind jij het leuk om 

te zingen in de schoolband, kies dan 

voor het flexuur ‘band’ op woensdag 

het eerste uur. Tijdens dit flexuur 

repeteren we stukken in groepsver-

band en maken we ons klaar voor één 

of meerdere presentaties. Basiskennis 

van een instrument is gewenst, maar 

motivatie en individuele voorbereiding 

is het belangrijkste. Voor de school-

band betaal je niets extra’s.


