
LESSENTABEL ALGEMENE VAKKEN PER GRAAD 2e 3e

Levensbeschouwing*  ..............................................2  ...... 2
Aardrijkskunde  .......................................................1  ...... 1
Engels  ....................................................................2  ...... 2
Frans  ......................................................................3  ...... 3
Geschiedenis  ..........................................................2  ...... 1
Lichamelijke opvoeding  ..........................................1  ...... 1
Natuurwetenschappen ............................................2  ...... 1/0
Nederlands  .............................................................4  ...... 4
Wiskunde  ...............................................................3  ...... 2
Kunstgeschiedenis  .................................................0  ...... 1
Kunstinitiatie  ..........................................................1  ...... 0
Muziekesthetica  .....................................................0  ...... 1
Algemene muziekleer  .............................................1  ...... 0

LESSENTABEL DANS PER GRAAD 2e 3e

Klassieke dans  ........................................................6  ...... 6
Improvisatie & compositie   .....................................2  ...... 3
Hedendaagse dans  .................................................4  ...... 4
Video-studie  ...........................................................0  ...... 2
Placement  ..............................................................1  ...... 2
Podium praktijk  ......................................................1 ....... 1

* Voor dit vak maken de leerlingen keuze tussen Anglicaanse 
godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, 
Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe 
godsdienst of Protestantse godsdienst.

SPECIALE PLUSPUNTEN VOOR HEDENDAAGSE DANS

In onze afdeling Hedendaagse Dans ontwikkel je passie, 
emoties, persoonlijkheid, eigenheid, creativiteit, 
uitstraling…ingebed in diverse danstechnieklessen.

DANS
2e & 3e GRAAD
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WAT WIL JE

• Je wil je voorbereiden op doorstroming naar de 
artistieke gebieden van het hoger onderwijs.
• Je wil je voorbereiden op vervolgstudies in niet-
artistieke gebieden maar ondertussen toch je passie 
blijven uitoefenen.
• Je wil je artistieke beroep uitoefenen onmiddellijk na je 
afstuderen.

WAT BIEDEN WIJ

• Een artistiek én algemeen vormend onderwijs via 
gemotiveerde en professionele medewerkers, die met 
een open geest hun onderwijstaak op een efficiënte en 
brede manier vervullen.
• Een scheppende creatieve vorming voor 
podiumkunsten met integratie van de algemene vorming 
op humaniora-niveau.
• Leerkrachten-kunstenaars die werken vanuit hun  
praktijkervaring.
• Leerkrachten Algemene Vakken die betrokken zijn met 
het maatschappelijk gebeuren en een voeling hebben 
met de artistieke wereld.

WAT VRAGEN WIJ

• inzet, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen
• motivatie, bereidheid tot samenwerking
• slagen voor een geschiktheidstest
• bereid zijn mee te werken in een schoolweek van 36 
lesuren (ipv 32 in het ASO)

Blijf steeds op de hoogte van al onze evenementen 
(infodag, optredens, ...) via:
      Kunsthumaniora Brussel Dans
      @kunsthumaniora_brussel_dans
      https://www.kunsthumaniorabrussel.be

Uiteraard staan we u graag persoonlijk te woord.
Coördinator: Lenneke Rasschaert

ALGEMENE VISIE VAN ONZE SCHOOL

De Kunsthumaniora behoort tot het Kunstsecundair 
Onderwijs van de Scholengroep Brussel. 
Zij is een dynamische school waar directie, leraars en 
personeel in samenspraak met ouders en leerlingen werken 
aan het uitdragen van een verantwoorde pedagogische visie 
volgens de principes van het Pedagogisch Project van het 
Gemeenschapsonderwijs.
Het KSO wil leerlingen voorbereiden op doorstroming naar 
de artistieke gebieden van het Hoger Onderwijs. Dit sluit 
echter vervolgstudies in niet-artistieke gebieden niet 
uit, evenmin een beroepsuitoefening onmiddellijk na het 
afstuderen (met of zonder specialisatiejaar).
De Kunsthumaniora Brussel wil jongeren vormen tot 
artistieke persoonlijkheden die zich in onze maatschappij 
als creatieve individuen kunnen ontplooien.

WIE ZIJN WIJ

• een inspirerende school in een groene omgeving
• gemakkelijk bereikbaar
• professionele omkadering en begeleiding
• professionele infrastructuur
• warme maaltijden ~ broodjesservice
• internaat

WIE BEN JE

• Je hebt je attest 1ste of 2de graad behaald.
• Je grote passie is hedendaagse dans.

VISIE

Dansen is LEVEN.
Dansen is passie met een bewuste eigenheid.
Dansen is een zoektocht naar lichaamsmogelijkheden.
Dansen is "doorleefde" techniek: hoe meer techniek, hoe 
groter je creatieve mogelijkheden.
Dansen is je innerlijke bewogenheid doorgeven aan het 
publiek.
Dansen is bevrijdend.
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