
 
Venlo, 27 januari 2017 
 
 
 
Betreft: Aanmelding kunstklas 
 
 
Beste leerling, 
 
Op donderdag 16 maart van 15.00u tot 17.00u nodigen we je uit om in de aula van het 
Valuascollege je portfolio in te leveren. Hieronder staat hoe je dit portfolio samen kunt 
stellen. 
 
Het portfolio 
 

- Een portfolio is een mapje waarin je laat zien wat je kunt op het gebied van kunst. 
Je kunt dan denken aan tekeningen, schilderijen, kleiwerkstukken, iets met textiel, 
foto’s of zelfs filmpjes en dingen die je op de computer hebt gemaakt. Omdat het niet 
handig is om klei in je mapje te stoppen moet je van die werkstukken foto’s maken. 
Als je bijvoorbeeld heel goed bent in tekenen is het belangrijk dat je zo veel mogelijk 
laat zien van wat je daar dan mee kunt en doet. 

 
- In je portfolio zit ook een zelfgeschreven of getypte brief met redenen waarom je 

graag in de kunstklas wil komen. Dit noemen we een motivatiebrief. 
Schrijf in deze brief zo precies mogelijk wat je kunt en waarom je graag aan de 
kunstklas zou willen deelnemen. Als je al cursussen hebt gedaan of je hebt leuke 
dingen gedaan op het gebied van kunst geef daar dan een omschrijving van. 

 
- In je portfolio zit ook een antwoord van je ouders op de volgende vraag:  

kunt U aangeven waarom Uw kind in de kunstklas thuishoort? 
 
 
Deze drie dingen bij elkaar vormen je aanmelding voor de kunstklas. 
 
Bij het inleveren van je portfolio kun je in een kort gesprekje (ongeveer 5 minuten) uitleggen 
wat er in je portfolio zit en wat je graag doet op het gebied van kunst. 
 
Je krijgt donderdag 16 maart direct te horen of je aangenomen bent voor de kunstklas en je 
mag je portfolio ook meteen weer mee terug naar huis nemen, je motivatiebrief en die van je 
ouders zouden we graag willen bewaren. 
Op maandag 20 of dinsdag 21 maart kun je je komen aanmelden voor de kunstklas hier op 
het Valuascollege. 
Na de aanmeldingen wordt er gekeken of er voldoende animo is voor de kunstklas om deze 
te kunnen realiseren in schooljaar 2017/2018. 
 
Als je nog vragen hebt kun je mailen naar: 
kbogucki@ogvo.nl 
rwering@ogvo.nl 
 
Heel veel succes en we hopen je op de 16e te zien! 
 
 
Kelly Bogucki & Richard Wering 
Namens de beeldende sectie 
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