Sectie Culturele en Kunstzinnige Vorming

7e CKV-dag VWO 5 – donderdag 18 januari 2018
Voor jou nadert het einde van het vak CKV. Je hebt op 18 januari 2018 je laatste CKVworkshop. Je maakt je CKV-dossier compleet. Daarna sluit je het CKV-programma af met
het CKV eind(-examen-)gesprek. Dit doe je voor 8 mei 2018.
Als je je Culturele Activiteiten hebt afgemaakt tot een totaal van 8, dat netjes verdeeld is over de
verschillende kunstdisciplines (dans / drama / muziek / beeldend / literatuur / film-foto); je hebt
voldoende punten én je hebt je kunstdossier op orde, kun je een eind(-examen!)gesprek
aanvragen bij je kunstmentor. Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Je moet CKV naar behoren (V / G) hebben afgesloten (ruim) vóór het einde van dit
schooljaar om te kunnen overgaan naar de eindexamenklas.

Wat gebeurt er op de zevende CKV-dag?
8:20 – 9:10 u. Kunstmentor-les
 “Opvoeren” van de dialoog die je hebt gemaakt n.a.v. je laatste C.A.
 Aandacht voor en beoordeling van het kunstdossier;
 Uitleg over de afsluiting van het vak CKV, het eindgesprek en het voorbereiden daarop.
 Afspraak maken voor het inplannen van je eindgesprek.
9:10 – 15:45 uur Workshop
De workshops krijg je van een andere kunstmentor. Zie het rooster hieronder. Aan het einde van
de dag schrijf je weer een workshopverslag volgens de eisen van de workshopdocent.
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*Leerlingen voor de workshop muziek (groep HSK) verzamelen zich in de hal bij lokaal 001.

Wat moet je vooraf doen?
Breng je kunstdossier op orde! Indien nodig print je alle bestanden uit, die je op je computer hebt
staan en voeg je ze in het kunstdossier. Het dossier bevat nu tenminste 8 culturele activiteiten.
Zorg dat alles goed geordend en voorzien van tabbladen in je map zit.
Check voor jezelf of je in je Culturele Activiteiten alle zes kunstdisciplines hebt gedaan (aan het
eind van CKV heb je 8 C.A.’s gedaan, dus een aantal disciplines komen meer dan eens voor).
Mis je een kunstdiscipline? >> stel je CKV-mentor op de hoogte.
Houd het CKV-bord in de gaten voor eventuele wijzigingen en mededelingen.

Wat moet je meenemen?




Je kunstdossier
Je dialoog (alleen een klein spiekbriefje toegestaan bij de uitvoering)
Voor workshop Architectuur (KRU) (groep SRN): gevuld etui.

Wat moet je achteraf doen?
1: Als je een CKV-workshop hebt gemist, dan moet je die inhalen. De opties zijn:
-woensdag 28 maart 2018 (meedoen met H4)
-dinsdag 10 april 2018 (meedoen met H4)
-maandag 16 april 2018 (meedoen met V4)

lok 016

De CKV-coördinator kiest, zo mogelijk met jou samen, de dag waarop je de gemiste workshop
kunt/ moet inhalen; op basis van het aanbod van de workshops, maar ook rekening houdend met
de dag waarop je de minste lesuitval hebt.
Overleg met je kunstmentor. Maak zelf een lijstje met de workshops die je al hebt gedaan.
Meld je, liefst z.s.m., maar uiterlijk in week 8 (23 februari) aan bij mevr. Bos (p.bos@ulenhof.nl). Zij
kijkt bij welke dag / workshop je ingedeeld kan worden /wordt.

2: Overleg met je kunstmentor of je voldoende punten staat voor CKV, dat wil zeggen:
minimaal 8 x 3 = 24 punten voor je C.A.’s
+ minimaal 8 x 3 = 24 punten voor je workshops.
Uiteindelijk moet je minimaal 52 punten hebben om CKV met een voldoende te kunnen afsluiten.
Zie de puntenlijst VWO-cohort.

3: Vul tekortkomingen in het kunstdossier aan:
-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 een opdracht aan je kunstmentor.
LET OP: 8 mei 2018 is de DEADLINE om voldoende te staan voor CKV.
Wanneer je daarna nog steeds onvoldoende staat voor CKV (en alsnog een extra C.A. moet
doen om dit op te lossen), dan moet je 1 herkansing inleveren!
4: Bespreek met je kunstmentor wanneer je jouw eindgesprek hebt. Zorg dat je dit op tijd plant.
Degene die alles af heeft organiseert en voert dit gesprek al op korte termijn.
Alle eindgesprekken moeten vóór de meivakantie 2018 (uiterlijk 20 april) hebben plaatsgevonden
of in elk geval ingepland staan!
Bereid het eindgesprek goed voor en zorg dat je dossier zorgvuldig geordend is.
Succes daarmee.
NB: Wanneer je gedoubleerd bent in VWO 4 maar CKV volgt / meedoet in VWO 5, ook dan zorg je
ervoor dat je CKV dit schooljaar afsluit!

Kom je in de knoei met het werk, ga je om raad bij je kunstmentor. Maak dan een afspraak.
Wanneer 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. P.bos@ulenhof.nl

12-01-2018 P.Bos, CKV-coördinator

