Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

4e CKV-dag VWO4 – maandag 16 april 2018
De vierde en laatste CKV-dag van dit schooljaar bestaat uit twee blokken:
Blok 1: 8.20 – 9.10 Kunstmentor-les
 Teruggave van gemaakte opdrachten /verslagen / ander werk = toevoegen aan
je CKV-map.
 Beoordeling en / of (opnieuw) inleveren van je kunstdossier + afspraken door
de kunstmentor voor het ophalen van je beoordeelde map.
 Afspraken met je kunstmentor voor het inleveren van je laatste C.A.
 (individueel) afspraken maken voor inhalen workshop / achterstallig werk.
 Uitleg van de vijfde C.A. (opdracht wereldliteratuur / storyboard)
Blok 2: 9:10 - 15.45 Workshop
Op deze CKV-dag krijg je weer een andere kunstdiscipline. In het rooster hieronder kun je
zien welke dat is. De groepen WST en LBD gaan naar de Gruitpoort voor een workshop
drama of dans. Die workshop begint om 9.30 uur.
Na afloop maak je een verslag van de dag. Dit doe je volgens het format van je workshopdocent.
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Groep FRN: voor de workshop muziek op JNN wachten in de hal bij lokaal 001.
Wat moet je meenemen?
 Wanneer je de laatste CKV-activiteit al af hebt, dan lever je die geprint in bij je CKVmentor.
 Je ontvangt werk terug; neem hoesjes mee zodat je je CKV-map verder kunt vullen.
 Je CKV-map wordt beoordeeld (zie kader verderop). Wanneer je je CKV-map (gevuld,
zorgvuldig geordend, v.v. tickets) nog niet hebt ingeleverd > in orde maken en
inleveren.
 Groep WST: Leerlingen workshop Dans: worden in sportkleding (joggingbroek /
binnensportschoenen) verwacht + neem een flesje water mee
• Groep KRU: Voor workshop Fotografie (FRN):
-USB stick
-Pen + notitieboekje / schrift
-Evt. eigen digitale camera of smartphone met goede camera (vergeet dan niet om
op te laden en het kabeltje mee te nemen om je foto’s op de PC te zetten)

Wat moet je achteraf doen:


Culturele Activiteit 4: Je bezoekt een volgende Podium-activiteit. Hiervan maak je de
opdracht: ‘De Folder’.
Deze opdracht is je de vorige CKV-dag al uitgelegd en uitgedeeld. Je had dus ruim de
tijd om dit te doen… Het verslag van deze vierde Culturele Activiteit moet je inleveren
in week 19 ( > deadline dinsdag 8 mei 2018).
Let op: De folder wordt GEPRINT EN GEVOUWEN aan de kunstmentor overhandigd
maar tevens als document via Magister ingeleverd.
TIP: kies voor een voorstelling in een andere kunstdiscipline.



In de zomervakantie ga je zelf de volgende, vijfde, Culturele Activiteit ondernemen.
Je leest tijdens de vakantie een boek uit de wereldliteratuur; van een buitenlandse
schrijver. Deze schrijver mag niet Frans-, Engels- of Duitstalig zijn!
De verslagvorm is in de vorm van een storyboard. Lees het opdrachtenstencil
zorgvuldig door. Je CKV-mentor legt de opdracht ook nog aan je uit. Het is –in
verhouding- een grote opdracht, begin er niet in de laatste week / op de laatste avond
mee…
Inleveren op de vijfde CKV-dag, volgend schooljaar (deadline: vijfde CKV-dag).



Wanneer je in de zomervakantie iets cultureels onderneemt (filmhuisfilm, festival):
bewaar het ticket, maak enkele selfies op locatie, verzamel informatie (flyer, folder,
site) > je kunt er na de zomer wellicht je een van de laatste C.A.’s mee doen…. (Dit
vergt overleg met je CKV-mentor > we letten op de spreiding van de CKV-disciplines)

Workshop inhalen als je een workshop hebt gemist dit jaar.
Er komt een inhaalworkshop (datum nog niet bekend; in de voorlaatste schoolweek) voor
diegenen die een workshop gemist hebben. Datum, lokaal en tijdstip van aanvang wordt
later bekendgemaakt.
De coördinator, mevr. Bos, en / of je CKV-mentor nemen binnenkort contact met je op.
Je kunt het nu ook zelf al melden bij je CKV-mentor!
Overleg met je kunstmentor of je V / G staat voor CKV > met een O ga je niet over.
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. VWO4:
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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: museum verslag (excursie /zelfstandig bezoek)
*C.A. 4: folder
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!

Let op: Wanneer je (denkt dat je) gaat doubleren in VWO4, dan is het nog
steeds zinvol om Voldoende te staan voor CKV. Mogelijk kun je namelijk
volgend jaar voor CKV wel meedoen in de vijfde klas. Dat scheelt je kosten
en tijd.
AANDACHTSPUNTEN:


Let op de deadlines; te laat inleveren van een opdracht van een Culturele Activiteit
kost je punten.



Zorg dat je je tickets altijd bewaard en inlevert bij de opdracht.



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

Wanneer je in de knoei raakt met het werk ga je om raad bij je CKV-mentor. 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 vragen bij de CKV-coördinator, mevrouw Bos.

13-4-2018 P.Bos

