Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

3e CKV-dag HAVO 4 – woensdag 28 maart 2018
Programma
8.20 u – 9.10 uur Bijeenkomst met de kunstmentor
 Inleveren van C.A.4: de Museum-opdracht!
 Terugkrijgen van ingeleverd werk en dit verwerken in je CKV-map.
 Inleveren van de CKV-mappen (kunstdossier) ter beoordeling.
 Afspraken maken met je CKV-mentor over “repareren” wanneer er nog iets niet
klopt voor CKV.
9.10 - 15.45 uur Workshop
Je krijgt deze dag van iemand anders dan je kunstmentor een workshop. In het dagrooster hieronder vind je de workshopdocent en het lokaal. Houd er rekening mee
dat de workshops voor H4A, H4C en H4D in de Gruitpoort zijn (aanvang 9:30 uur).
Let op: er zijn twee workshops drama; blijf bij de begeleidende docenten (BOS /
SRN). Aan het eind van de workshop maak je je verslag.
Dag-rooster:
Indeling → zie CKV-bord!
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Meenemen
 Je kunstdossier (gevuld, zorgvuldig geordend, v.v. tickets): nadat jij deze hebt
aangevuld met het werk dat je terugkrijgt, wordt je CKV-map vandaag ingenomen
ter beoordeling of direct beoordeeld.
 Voor de workshop DANS (H4E / RND): leerlingen worden in sportkleding
(joggingbroek / binnensportschoenen) verwacht + neem een flesje water mee.
 Voor de workshop Motieven HSK (H4B FDR): Liniaal, geodriehoek, passer en
tekenspullen meenemen.

Wat moet je in de volgende periode doen?




Voor een enkeling* geldt nog: de museumopdracht > inleveren uiterlijk 6 april =
deadline!
*wanneer je op internationalisering geen museum hebt bezocht!
Wanneer je alle opdrachten voor CKV hebt gedaan, dat wil zeggen: het CZP, drie
workshops èn 4 C.A.’s, dan heb je hierna nog 1 workshop, en dan zit het
programma voor CKV voor dit schooljaar erop.
Als je nog een Culturele Activiteit hebt gemist, dan moet je zorgen dat je dit op
korte termijn in orde maakt. Ga een voorstelling bezoeken en maak de opdracht.

Lok 209
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Overleg met je CKV-mentor!!
Wanneer je in de zomervakantie iets cultureels onderneemt: bewaar het ticket,
maak enkele selfies op locatie, verzamel informatie > je kunt er na de zomer
wellicht je laatste C.A. mee doen…. (**disciplines)

LET OP:
Aan het eind van het schooljaar moet je Voldoende of Goed staan voor CKV, met
een Onvoldoende voor het vak CKV ga je niet over.
Uit het P.T.A. HAVO4:
Dossier
V-G

ja

Dossier moet compleet zijn voordat leerling over
kan naar 5e klas

Je staat Voldoende voor het vak CKV wanneer je alles hebt gedaan en dit
zorgvuldig, inclusief alle tickets, in je CKV-dossier hebt verwerkt. Een 23-rings
multomap met daarin:
*je CZP
*workshop 1, 2, 3 en 4 met de verslagen en opdrachten / foto’s van werkstuk.
*C.A. 1: moment suprême
*C.A. 2: recensie
*C.A. 3: folder (Achter het huis)
*C.A. 4: museum (internationalisering / excursie)
Je staat een Goed voor het vak CKV wanneer je aan bovenstaande eisen hebt
voldaan + je map supernetjes in orde is + je cijfers goed zijn.
Je staat (voorlopig) een Onvoldoende voor CKV wanneer er aan bovenstaande lijst
iets ontbreekt.
Wanneer je een CKV-workshop hebt gemist moet je de inhaalworkshop aan het
einde van het schooljaar volgen. Informatie daarover krijg je op de laatste CKV-dag /
einde schooljaar.
Je kunstmentor zal met je bespreken wanneer er bij jou iets schort.
Eigen initiatief hierin wordt gewaardeerd!
Je hebt gelukkig nog gelegenheid je Onvoldoende weg te werken en dus
Voldoende komen te staan!

Overige opmerkingen:


Let op de deadlines; te laat inleveren van een Culturele Activiteit kost je veel in je
cijfer; dus houd je aan de deadline!



Denk eraan dat je Culturele Activiteiten in je kunstdossier gespreid moeten zijn
over de zes verschillende kunstdisciplines**: drama (toneel, cabaret), muziek
(concert, musical, opera), dans, literatuur, beeldende kunst en architectuur,
audiovisueel (film, foto).



Als je in de knoei raakt met het werk vraag je om raad bij je kunstmentor. Maak
daartoe een afspraak. Wanneer dat niet lukt of te lang duurt omdat de
kunstmentor niet elke dag op school is, kun je ook om raad gaan vragen bij de
coördinator, mevrouw Bos.

20-03- 2018 Bos

