
Info Atelier 306  2018-2019 
Voor geïnteresseerden en ouders/verzorgers 

 
Volgend schooljaar start voor de 19e keer ATELIER 306. 
Er is plaats voor 10 leerlingen uit de 4e klas. Leerlingen uit 4 gymnasium hebben 
voorrang, omdat zij maar 1 of 2 jaar een beeldend vak hebben gehad. Voor de 
niet gymnasiumleerlingen geldt de datum van aanmelding. Als er teveel 
aanmeldingen zijn, kom je op de wachtlijst. Houd daar rekening mee. 
 

 
 
Wat 
Om er achter te komen wat Atelier306 precies inhoudt is makkelijk:  
Bezoek de site www.atelier306.com . Van iedere bijeenkomst is een blog 
bijgehouden en zijn foto’s gemaakt. 
 
Wanneer 
Het Atelier vindt plaats op de dinsdagavond. We beginnen om exact 19.00 uur, 
en houden op om 21.30 uur. Naast de avonden (20 bijeenkomsten), zitten er 
naast de 2-daagse kunstretraite nog twee zaterdagen, en een zondag in. In de 
toetsweken, in de decembermaand en na de meivakantie is er geen Atelier.  
 
(Ga verder op de volgende bladzijde) 
 
 
 



Kosten 
Aan de cursus zelf zijn geen kosten verbonden, het enige dat je moet 
aanschaffen is een dummy (schetsboek) en wat tekenmateriaal waar je thuis 
mee kan tekenen. Er is wel een aantal activiteiten, zoals de kunstretraite met 
overnachting en museumbezoek, die kosten met zich meebrengen. (Ik streef 
naar max. €50,- voor de retraite en max. €25,- voor het museumbezoek). 
 
Voorwaarden 
Talent is niet vereist, wel motivatie. Dat betekent dat ik van je verwacht dat je 
altijd komt. Drukte geen argument. Als je heel veel buitenschoolse activiteiten 
hebt, is het dus niet zo verstandig om ook nog eens een hele dinsdagavond 
bezig te zijn. Bespreek dit ook goed met je ouders. Je krijgt voor je je definitief 
opgeeft, een lijst met de data, zodat je weet of je er altijd bij kan zijn. 
De schilderijen blijven tot je diploma in het bezit van de school. Daarna mag je ze 
tegen materiaalkosten meenemen. 
 
Voorlopige Inschrijving 
Omdat je nu je rooster en activiteiten voor volgend jaar nog niet weet, geef je je 
voorlopig op. De definitieve inschrijving is pas na de zomervakantie.  
Aanmelden tot 15 juni! (ook gymnasiumleerlingen komen na deze datum op de 
wachtlijst) 
Je geeft op door een mail te sturen, waarin je behalve je naam en je klas, schrijft 
waarom je graag meedoet. Let op dat je vanaf je privé mailadres stuurt  en 
niet vanaf je schoolmail.  

 
Als je vragen hebt, mag je altijd langskomen of een mail sturen.  
 

Hartelijke groet Bernadette Herber 
mailto:bernadette@lombok.nl 

 
Dit stuk stond vorig jaar in Trouw. Toevallig waren er toen alleen maar meisjes, 
maar in andere jaren zaten er ook jongens bij de ploeg, dus heren: welkom! 

 

 


