
Kunst & cultuur
havo/vwo

De schoolvakken

In de onderbouw maak je kennis met de 

vakken: tekenen, drama, textiele werk-

vormen en muziek. In de eerste klas krij-

gen alle leerlingen deze vakken een half 

jaar. Voor de tweede klas kiezen leerlin-

gen één of  twee van de bovenstaande 

vakken. In de derde klas wordt opnieuw 

gekozen voor twee van deze vakken.

Naast de creatieve schoolvakken 

hebben we projectweken. Hierin word 

je op verschillende manieren crea-

tief uitgedaagd. En ook bij de andere 

vakken maak je regelmatig creatieve 

opdrachten.

Eindexamen
Op onze school is het mogelijk eind- 

examen te doen in de vakken drama en 

tekenen.

Ben jij iemand die graag creatief bezig is? 

Teken je graag? Maak je graag muziek? 

Vind je het leuk om filmpjes te maken? 

Speel je graag toneel? Dan zit je op het 

MLA goed. Wij zijn namelijk een Cultuur-

profielschool, dus bij ons is creativiteit 

belangrijk.



Verdieping

In de eerste klas havo/vwo kies je 

een vorm van verdieping; je kunt 

daarbij  kiezen uit: kunstklas muzisch, 

kunstklas beeldend, ontwerpklas, 

multimediaklas, sportklas, filosofie 

en bètaklas. De kunstklassen zijn  

bedoeld voor leerlingen met een bij-

zondere interesse in kunst en cultuur. 

De ontwerpklas is vooral voor leerlin-

gen met interesse voor techniek. In 

de multimediaklas ligt de nadruk op 

film en fotografie.

De kunstdag
Amsterdam is een geweldige stad 

wat betreft kunst en cultuur. Daar 

willen we je graag kennis mee laten 

maken. Daarom hebben we een 

kunstdag, waarop je op excursie gaat.  

Schoolvoorstellingen, 
Open Podium, Monti- 
pop, modeshow

Je kunt hier vrijwillig aan deelnemen.

Het MLA heeft een geweldige traditie 

van grote schoolvoorstellingen. Zo 

hebben we de afgelopen jaren de 

musical  Hair,  Romeo en Julia, Rent 

en  Dido en Aeneas opgevoerd. 

We hebben ieder jaar een Open 

Podium. Daar mag je laten zien wat je 

kunt op het gebied van dans, muziek 

en toneel of film. Op het eindfeest 

van het MLA, in de Melkweg, is er 

Montipop: een muziekfestival voor en 

door onze leerlingen. Ook hebben we 

dan de modeshow, waarbij leerlingen 

en docenten over de catwalk lopen 

in kostuums die in de lessen textiele 

werkvormen gefabriceerd zijn.

Film op het MLA
We hebben een eigen filmredactie 

en aan het eind van het jaar een 

MLA-filmfestival in filmtheater Rialto.

Blog
Meer zien? Op onze blog MLArts staat 

een overzicht van alle mooie dingen 

die er op het MLA gemaakt worden 

op het gebied van kunst.


