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Onderwijs krant

Beleef de wereld van entertainment

PT010 – De Palmentuin voor Theater

Ben jij dol op Theater en Entertainment? Zou je graag je creatieve talent verder willen ontwikkelen? Lijkt het jou interessant om te leren wat er allemaal achter de schermen gebeurt?
Dan is PT010 dé school voor jou!
PT010 start met ingang van aankomend schooljaar de specialisatie Theater/Entertainment, zowel op vmbo kader als mavo
niveau. In het eerste leerjaar krijg je wekelijks vijf klokuren les
in vakken die met theater te maken hebben. Je hebt daarbij
de keuze tussen een On Stage en een Off Stage programma.
Heb jij belangstelling voor On Stage?

Bij On Stage draait het lesprogramma echt om optreden
zoals spel, zang en dans. Wil je graag in de schijnwerpers
staan op het podium? Dan is dit echt iets voor jou: Lekker om op school bezig te zijn met onderdelen waar je
belangstelling voor hebt en die je in je vrije tijd ook graag
doet. Samen met anderen zorgen dat je deze dingen uitprobeert, je verder ontwikkelt en je grenzen durft te verleggen. In deze lessen wordt veel aandacht gegeven aan
allerlei nieuwe vormen van theater. Denk daarbij aan Spoken Word, Hiphop, Rap en Urban Performer. Echt iets voor
jou als je passie ligt bij entertainment!

Heb jij belangstelling voor Off Stage?

Ligt jouw interesse achter het podium, dan biedt PT010
ook mogelijkheden. Off Stage gebeurt er ontzettend veel.
Denk daarbij aan beroepen als:
• Licht- of Geluidstechnicus
• Grimeur & Kapper
• Multimediapresentaties maken voor PR-doeleinden
• Vormgever: decors ontwerpen en maken,
kostuumontwerper
• Event Producer: organiseren van evenementen
• Gastheer of gastvrouw in de horeca: maaltijden
verzorgen, facilitaire dienstverlening

Leerlingen die bij ons starten met de mavo kunnen kiezen
tussen Economie en Zorg & Welzijn. Leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen kunnen kiezen tussen
Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn.

Iedere dag het beste uit jezelf halen!

PT010 is niet alleen bijzonder door de manier waarop wij
werken. We kijken ook naar wat jij nodig hebt. Daarnaast
vinden we het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt en
dat je lekker in je vel zit. De lessen op PT010 duren 60
minuten. Iedere les is zó opgebouwd, dat je veel van je
maakwerk op school kunt maken. Dat doen we zodat als
het even niet lukt, de docent je meteen kan helpen en je
vervolgens vlot zelfstandig verder kunt. Jij bent op PT010

PT010 is een theaterschool die werkt op basis van de principes van het Daltononderwijs. Dit betekent dat wij jou in
een overzichtelijke omgeving willen leren om zelfstandig te
functioneren en samen te werken. Je leert eigen keuzes te
maken, hierop terug te kijken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.

Welke mogelijkheden zijn er na het behalen van
jouw diploma?

Theater is de kapstok waar we het onderwijs op PT010
aan op hangen. Wij denken dat het heel motiverend is om
les te krijgen rond een thema dat je interesse heeft. Als
je kiest voor een andere richting na het behalen van je
diploma, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Je hebt dan
een geweldige schooltijd gehad en je beschikt over een
gezonde dosis durf, ervaring en (zelf)kennis waar je de rest
van je leven voordeel van hebt.
Als je verder wilt met opleidingen die met theater te maken hebben, dan kun je naar bijv. mbo-dans, mbo-acteur,
licht- of geluidstechnicus, kap en grime doorstromen. Vanzelfsprekend kun je ook kiezen voor andere opleidingen die
goed aansluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beroepen
in de zorg, welzijn, horeca, kinderopvang, onderwijs of
administratie. Met een vmbo-opleiding op PT010 heb je
toegang tot de hoogste niveaus van het mbo. Na het behalen van een mavodiploma zou je met goede resultaten
kunnen doorstromen naar een havo: bijvoorbeeld naar het
Montfort College of de Theaterhavo.

Over PT010

PT010 is een kleinschalige school in Rotterdam-IJsselmonde. Leerlingen en leraren kennen elkaar goed en hebben
aandacht voor elkaar. Leerlingen met eenzelfde passie voor
Theater en Entertainment vinden elkaar hier op school.
Als theaterschool gaat PT010 nog nauwer samenwerken
met Theater Islemunda – podium van IJsselmonde.

Het is mogelijk om op de kaderberoepsgerichte leerweg
vakken op een hoger niveau te volgen, zodat je een diploma krijgt met vakken op verschillende niveaus.

Wanneer kun je aanmelden?
eigenaar van je eigen leerproces en de mentor(en) en de
docenten coachen je hierin. Dit kan o.a. gebeuren in de
Daltonuren. Je kunt ook kiezen voor specifieke begeleiding van een docent. Daarnaast zijn er Daltonuren waarin
je actief bezig kunt zijn met jouw On Stage of Off Stage
activiteiten.

Met een basisschooladvies kaderberoepsgerichte leerweg
(kbl), gemengde leerweg (gl), met een mavo-advies of
met een mavo/havo advies. Voor alle leerwegen nemen
we leerlingen aan met en zonder lwoo.

Open Dag & Aanmelden

woensdag 4 maart van 14.00 - 19.00 uur
PT010 is onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs.
PT010 werkt samen met:
De Mavo voor Theater - MT010
Jeugdtheater Hofplein
Islemunda, podium van IJsselmonde
Palmentuin 77-79, 3078 KJ ROTTERDAM
Postbus 9026, 3007 AA ROTTERDAM
T: 010 - 482 49 66
E: pt010@lmc-vo.nl
I: www.depalmentuinvoortheater.nl

Bereikbaarheid
Aanbod op verschillende niveaus

Leerlingen in de onderbouw krijgen altijd cijfers op twee
niveaus. Je krijgt cijfers voor opdrachten op kbl-niveau en
mavoniveau. Halverwege het tweede leerjaar wordt je definitieve niveau bepaald. Je volgt dan in de bovenbouw
lessen in de kaderberoepsgerichte leerweg of op de mavo.

PT010 ligt in Groot-IJsselmonde en kun je uitstekend bereiken met het openbaar vervoer:
- Tramlijn 2 en 23, halte Keizerswaard
- Buslijnen 70, 76, 83, 90, 91, 93, 144, 183, 191 en 283,
halte Keizerswaard
- Vanaf treinstation Rotterdam Lombardijen; met
buslijnen 143, 144, 183 (5 min. reistijd)

