Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

6e CKV-dag HAVO 5 – woensdag 15 november 2017
De laatste loodjes
Voor jou nadert het einde van het vak CKV. Je hebt op woensdag 15 november je laatste CKVworkshop. Je maakt je CKV-dossier compleet. Daarna sluit je het CKV-programma af met het CKV
eindexamen-gesprek. Dit doe je zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 maart 2018. Je CKV-mentor
plant dit gesprek met je in.

Programma
8:20 – 9:10 u. Kunstmentor-les
 Aandacht voor en beoordeling van het kunstdossier;
 Uitleg over de afsluiting van CKV, het eindexamengesprek en het voorbereiden daarop.
 Afspraak maken voor het inplannen van je eindgesprek
9:10 – 15.45 u. Workshop
In het rooster hieronder kun je zien in welk lokaal je ’s morgens begint. Na de kunstmentor-les van
het eerste uur ga je naar een ander lokaal. Kijk op het CKV-bord bij welke workshop jij bent
ingedeeld.
15.45 – 16.00 u. afronding / verslaglegging
Aan het eind van de dag maak je weer een verslag. Je workshopdocent geeft aan welke eisen aan
het verslag zullen worden gesteld.
Dagrooster

Wat moet je vooraf doen?
Breng je kunstdossier op orde! Waarschijnlijk wordt dit nog een keer beoordeeld!
1: Print alle bestanden uit die je op je computer hebt staan en voeg ze in het kunstdossier. Zorg
dat alles compleet is en goed geordend + voorzien van tabbladen in je map zit.
2: Check voor jezelf of je in je Culturele Activiteiten alle zes de kunstdisciplines (muziek, film,
dans, drama, literatuur en beeldend) hebt gedaan. Zo niet, dan stel je jouw kunstmentor hiervan op
de hoogte, en maak je afspraken over het completeren van je dossier: welke discipline moet je nog
bezoeken en welke opdracht voor verslaglegging maak je.
Wat moet je meenemen?
 Je kunstdossier (zie hierboven);
 Pen, potlood, kleurpotloden, lijmstift, schaar en wat je verder aan vormgevingsmateriaal
hebt, viltstiften bijvoorbeeld.






Voor workshop Fotografie (FRN > groep MOD):
-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)
Voor workshop Dans (groep PTS en groep WST): sportkleding (joggingbroek /
binnensportschoenen), neem een flesje water mee.
Voor de workshop Film (MOD > groep LBD): smartphone met camera (vergeet dan niet
om op te laden en het kabeltje mee te nemen om je materiaal op de PC te kunnen zetten)

LET OP: de workshops drama en dans zijn in de Gruitpoort, aanvang half 10.
Er zijn twee groepen die de workshop dans volgen bij twee dansdocenten. Dit is per CKV-groep
ingedeeld.

Wat moet je achteraf doen?
1: Als je deze CKV-dag mist, dan MOET je die inhalen op: donderdag 18 januari 2018 (meedoen
met V4 of V5). Overleg dit met je kunstmentor. Maak een lijstje met de kunstdisciplines /
workshops die je al hebt gedaan.
Meld je z.s.m. aan bij de CKV-coördinator, mevr. Bos (p.bos@ulenhof.nl). Zij kijkt bij welke
workshop je ingedeeld kan worden.
2: Overleg met je kunstmentor of je voldoende punten staat voor CKV, dat wil zeggen:
= minimaal 6 x 3 = 18 punten voor je C.A.’s
= minimaal 6 x 3 = 18 punten voor je workshops.
Is dit niet in orde, dan kun je nog geen eindexamengesprek inplannen. Overleg met je CKV-mentor
hoe je dit in orde kunt maken.
-daarnaast heb je punten voor je CZP en beoordelingen van je map. Ook je eindexamengesprek
levert je punten op.
Uiteindelijk moet je minimaal 43 punten hebben om CKV met een voldoende te kunnen afsluiten.
Uit de puntenlijst Havo-cohort:
0- 42 punten
43-59 punten
60-77 punten

Onvoldoende > aanvullen
voldoende
Goed 

3: Vul eventueel tekortkomingen in het kunstdossier aan:
Denk er aan dat de 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).
-je moet een extra Culturele Activiteit doen wanneer je tekort aan punten staat
-je moet een extra Culturele Activiteit doen wanneer je niet alle zes de kunstdisciplines hebt
gedaan.
Hiervoor vraag je de opdracht “(theater-)affiche aan je kunstmentor.
4: Bespreek met je kunstmentor wanneer je jouw eindgesprek hebt. Zorg dat je dit op tijd plant.
Alle eindgesprekken moeten voor 1 maart 2018 hebben plaatsgevonden.
Bereid het eindgesprek goed voor en zorg dat je dossier zorgvuldig geordend is.

Als je in de knoei raakt met het werk vraag je om raad bij je kunstmentor. Maak dan een afspraak.
Als dat niet lukt of te lang duurt omdat de kunstmentor niet elke dag op school is, kun je ook
terecht bij de coördinator, mevrouw Bos.
09-11-2017 BOS

