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Van 5 t/m 16 maart vinden voor klas 7 en 8 de kunstweken plaats.  

Dit jaar is het thema ‘Bestemming Onbekend’ en worden de leerlingen uitgedaagd om 

binnen dit thema op ontdekkingstocht te gaan. 

Wederom is het een interdisciplinair project waarin de leerlingen onderzoekend en 

samenwerkend tot een eindresultaat komen. Met behulp van de kunstvak disciplines: 
muziek, drama, film/video en beeldend (2D en 3D) gaan ze op ontdekkingstocht naar 

waar de disciplines elkaar overlappen en elkaar aanvullen.  
Er wordt binnen deze weken gewerkt met de jaarthema's van klas 7 en 8, ontdekken en 

experimenteren zijn hierbij de kernbegrippen.  
 

De eerste twee dagen, 5 en 6 maart, gaan de leerlingen op diverse locaties aan de slag, 

zoals bijv.: Amsterdam, Sectie C, NatLab, Broet en op het Novalis.  
 

Vanaf woensdag 7 maart zijn de leerlingen op school aan het werk. De laatste dag van 
de kunstweken, vrijdagmiddag 16 maart van 12.00 tot ca. 14.00 uur worden de 

uitkomsten gepresenteerd aan elkaar, ouders, leraren en andere belangstellenden.  

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival met Onbekende Bestemming 
16 maart van 12.00 tot 14.00 uur 

Laat je rondleiden  

langs alle bijzondere voor- en tentoonstellingen van de klassen 7 en 8 
en geniet van de onbekende bestemmingen  

op het Novalis College. 
 

PROGRAMMA Kunstweken: 

 

Maandag 5 maart: 

• Klas 7: 9.15 uur tot 13.20 uur, Film en workshop op school.  

• Klas 8: 8.00/8.15 uur tot 16.30/17.00 uur, Amsterdam, van en naar school met 
busvervoer. 

   Leerlingen uit 8e klassen moeten om 8.00/8.15 uur op school zijn. 
 

Dinsdag 6 maart: 
 Klas 7: 9.00 uur tot 12.00 uur, workshop op Sectie C. Daalakkersweg 16, Eindhoven 

www.sectie-c.nl 
 Klas 8: 8.45 uur tot 12.30 uur, Film en workshop op het Natlab en Broet, 

Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven www.natlab.nl 
   Leerlingen fietsen zelf naar hun locatie toe. 

 
Woensdag 7, donderdag 8 maart:  

• Klas 7 en 8: 9.15 uur tot 13.20 uur, Novalis. 

 
Vrijdag 9 maart:  

• Klas 7 en 8: 9.15 uur tot 13.20 uur, theatervoorstelling op het Novalis 
  

Voor de tweede week gelden voor alle klassen de volgende tijden: 

Maandag 12 maart:  9.15 uur tot 13.20 uur. 
Dinsdag  13 maart:  studiedag leraren, leerlingen vrij! 

Woensdag 14 maart:  9.15 uur tot 13.20 uur. 
Donderdag 15 maart:  9.15 uur tot 13.20 uur. 

Vrijdag 16 maart:  9.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur.  
Festival van 12.00 – ca. 14.00 uur. 

 

http://www.sectie-c.nl/
https://www.natlab.nl/informatie/Adres_bereikbaarheid/

