College De Meer

Programma van toetsing en afsluiting 2019 / 2020

Vak: Kunstvakken(inclusief CKV)
Leerweg: BB/KB/TL
Leerjaar: 3
Periode

0

0

1

2

2

Leerstofomschrijving
Praktische werkstukken
- je culturele zelfportret in
woord en beeld
- je culturele/kunstzinnige
omgeving woord en beeld
- samenstellen kunstdossier
via reflecties
1 culturele/kunstzinnige
activiteit
Praktische werkstukken
-Tradities in Nederland
- museumopdracht
1 culturele/kunstzinnige
activiteit
- samenstellen kunstdossier
via reflecties
2 culturele/kunstzinnige
activiteiten museum en/of
dans/muziek/beeldwerken
- samenstellen kunstdossier
via reflecties
Kunstdossier

Eenheid

KV1/K/1
KV1/K/2
KV1/K1
KV1/K2
CKV/K/3
CKV/K/4
KV/K/3
KV/K/4

KV1/K/2
KV/KV3

Toetsvorm

KV1/K/1
KV1/K/2
KV1/K/3
KV/K/4

Herkansing

Gewicht

Ja
Ja
Ja

Naar behoren
Naar behoren
Naar behoren

Ja

Naar behoren

HO
ICT-opdrachten

Ja

Naar behoren

HO

Ja
Ja
Ja

Naar behoren
Naar behoren
Naar behoren

Ja

Naar behoren

Ja

Naar behoren

HO
ICT-opdrachten

KV/K/3
KV/K/4

Duur

HO
ICT-opdrachten

HO
ICT-opdracht

Ja

Naar behoren
1

Periode 0
Cultureel zelfportret
Collage Wie ben ik?
Wat kom ik cultureel/kunstzinnig tegen van huis naar school?
Kies een beeld/kunstwerk van huis naar school
Culturele/kunstzinnige activiteit is Dansworkshop

Periode 1
Tradities in Nederland
Museumopdracht
Culturele/kunstzinnige activiteit is Benzies&Batchies

Periode 2
Bezoek aan culturele/kunstzinnige instelling
Beeldenroute Oosterpark
Samenstellen kunstdossier

2

3.

kunstvakken inclusief ckv

KV/K/1

BB

KB

GL/TL

X

X

X

Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang
van kunst en cultuur in de maatschappij.

KV/K/2

Basisvaardigheden
X

X

X

KV/K/3

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven en
verwerken.
Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping

X

X

X

KV/K/4

De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en
kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten
minste 4 culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan
verschillende kunstvakken (zoals bijvoorbeeld beeldende vorming,
muziek, dans en drama).
Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en
presentatie van eigen werk.
Reflectie en kunstdossier
De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling
inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de
school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee
verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop
reflecteren.

X

X

X
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