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Wat is CKV
•  CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming. 
•  Bij het vak CKV maak je kennis met verschillende kunst- en cultuurvormen. 
•  Je krijgt CKV alleen in het 3e leerjaar. 
•  CKV is één lesuur in de week.
•  CKV is een examenvak. 
•  Voor elk PTA van CKV moet je minimaal een 5.5 halen.

Programma
CKV bestaat uit 3 delen:

1:  Culturele activiteiten:
 In de loop van het jaar moet je 4 culturele activiteiten bezoeken. Je vult over elke activiteit een kijkwijzer in. 

2:  Opdrachten:
 Tijdens de lessen ga je bezig met opdrachten. Alle gemaakte opdrachten komen in jouw kunstdossier.

3:  Expo:
 Je maakt een eindwerkstuk of je verzorgt een optreden voor een grote expositie. 

Op tijd inleveren opdrachten
Een opdracht of PTA moet op het afgesproken moment ingeleverd worden.
•  Elke lesdag dat de opdracht later inleverd wordt, gaat er een half punt van je cijfer af.
•  Heb je de opdracht na 1 week nog niet ingeleverd, dan krijg je het cijfer 1
    en volgt er een gesprek met je adjunct-directeur. 
•  Ben je ziek of afwezig tijdens het inleveren van een opdracht
    dan lever je de opdracht alsnog de eerst  volgende les in. 
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•  Bij het vak CKV maak je kennis met verschillende kunst- en cultuurvormen. 

Programma
CKV bestaat uit 3 delen:

1:  Opdrachten:
 Tijdens de lessen ga je bezig met opdrachten. Alle gemaakte opdrachten komen in jouw kunstdossier.

2:  Culturele activiteiten:
 In de loop van het jaar moet je 4 culturele activiteiten bezoeken. Je vult over elke activiteit een kijkwijzer in. 

3:  Expo:
 Je maakt een eindwerkstuk of je verzorgt een optreden voor een grote expositie. 

Regels
•  Een opdracht of PTA niet of onvoldoende inleveren = protocol. 

Wist je dat
•  Je op TELETOP alles uitgebreid kunt nalezen?

 PTA Overzicht             

               Weging Cijfer
301 Activiteit 1: Bezoek musical - voldaan / niet voldaan
302 Activiteit 2: Eigen activiteit - voldaan / niet voldaan
303 Activiteit 3: Workshopdag  - voldaan / niet voldaan
304 Activiteit 4: Bezoek CKV EXPO - voldaan / niet voldaan
305 Kunstdossier   3x ____
306 Werkstuk/optreden CKV EXPO 1x ____

 Eindcijfer CKV    ____

 Opdrachten kunstdossier (PTA 305)

 Opdracht             Weging Cijfer
1. Voorkant kunstdossier  2x ____
2. Fotoperspectief/gezichtsbedrog 1x ____
3. Fotostrip of Fotohoroscoop 3x ____
4. Picasso     3x ____
5. Cultureel Erfgoed   2x ____
6. Cabaret    - ____
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Op de volgende pagina’s in je CKV kunstdossier vind je de 4 kijkwijzers.

Je gaat, verdeeld over het hele schooljaar, 4 culturele en kunstzinnige activiteiten bezoeken:
1  Kerstmusical
2 Eigen activiteit
3 Cultuurdag
4  Bezoek aan de EXPO

Na elke activiteit vul je een kijkwijzer in.

Een kijkwijzer is een soort verslag van je activiteit, met veel plek voor je eigen mening en ervaringen.
Je hoeft niet alles mooi of bijzonder te vinden, het gaat erom dat je goed nadenkt over wat je hebt gezien, 
gehoord, gevoeld, en hebt ervaren. Zo bouw je een mening op en dat kan voor iedereen anders zijn.

Heb je een activiteit bezocht en de kijkwijzer ingevuld dan heb je aan de opdracht voldaan.

TCC-Potskampstraat
3



TCC-Potskampstraat

Naam:   ................................................
Klas: ................................................
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Wat heb je nodig
Smaakblad, collageblad, plaatjes over kunst en cultuur, tijdschriften, schaar, lijm.

Wat moet je doen
Je gaat een collage maken waaraan te zien is wat jouw smaak is in de kunst.

Hoe ga je te werk
Stap 1: Beantwoord de vragen van het Smaakblad en stop het vervolgens in je kunstdossier.

Stap 2: Nu je weet wat jouw smaak is op het gebied van kunst en cultuur ga je een collage maken. 
Je gaat allerlei verschillende afbeeldingen over elkaar plakken en krijgt dan een nieuwe voorstelling. 

Maar hoe maak je een goede collage?

a.  Zoek een rustig achtergrondplaatje dat net iets groter is dan het kader op het witte
  collageblad en plak het op.

b.  Verzamel minimaal 15 plaatjes over kunst en cultuur (kunstwerken, schilderijen, tekeningen,  
 muziekinstrumenten, zangers, bandjes, dansers, acteurs, films, series, logo’s, kleding, gebouwen,
 fotografie, cabaretiers, musicals, theaters, games, stripfiguren, enz . 
 Aan deze plaatjes moet je kunnen zien wat jouw smaak is in de kunst.

c.  Knip de plaatjes netjes uit langs de contouren (zie hieronder).

d.  Leg de plaatjes over de achtergrond en schuif net zolang 
 totdat je een goede vlakverdeling hebt gevonden. 
 Pas daarna plak je de afbeeldingen op.

e.  Knip de collage in uit volgens het kader op de 
 achterkantvan het collageblad en plak deze 
 op de voorkant van je kunstdossier.

“Over smaak valt niet te twisten”... is een spreekwoord wat betekent: ieder heeft zijn eigen voorkeur. 

Dat geldt natuurlijk ook voor jou. Wat jij goed vindt, vinden anderen in de klas misschien afschuwelijk 

en andersom. Bij deze opdracht gaan we proberen te ontdekken wat op dit moment jouw smaak is in 

de kunst. Een gemakkelijke opdracht dus: wat vind jij mooi?

Netjes uitgeknipt 
langs de contouren

Slecht uitgeknipt 
langs de contouren
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Beoordeling
Heb je aan voorgaande stappen voldaan dan heb je een 6. 
Voor een hoger cijfer moet je bonuspunten halen.

Bonuspunten:
• Verwerk op een originele manier een foto van jezelf in de collage.
• Verwerk je naam op een originele manier in je collage. 
• Er is een duidelijke eye-catcher te zien.
• Jouw collage heeft een mooie vlakverdeling.
• Je hebt netjes gewerkt.
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Wat heb je nodig
Picasso-opdrachtkaarten

Wat moet je doen
Maak 1 van de 3 Picasso-opdrachten:
a) Picasso portret
b) Picasso schilderij
c) Picasso collage

Hoe ga je te werk
Stap 1:  Bekijk de powerpoint over Picasso (dit doe je gezamenlijk tijdens de les). 

Stap 2:  Kies 1 opdracht van Picasso uit.
   Vraag aan je docent de opdrachtkaart die hierbij hoort. 

Stap 3:  Maak de opdracht volgens het stappenplan op de opdrachtkaart.
  Op de achterkant van dit stencil staat ook een samenvatting van 
  de opdrachten. 

Stap 4:  Stop je Picasso-opdracht achterin je kunstdossier. 
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Wat heb je nodig
Stappenplan EXPO (maken of doen), afvalmaterialen. 

Wat moet je doen
Maak een werstuk, of bedenk een optreden/act voor de eindexpositie van CKV. 

Hoe ga je te werk
Stap 1: Luister naar de uitleg van de EXPO. 

Stap 2: Bepaal of je de opdracht alleen of samen gaat doen.     
  Let op.... je moet voor deze opdracht een voldoende halen. 
     Kies dus mensen uit waarmee je goed kan samenwerken. 

Stap 3: Vraag aan je docent het stappenplan voor de expo (1 per groepje) en ga hiermee 
  aan de slag. Dit stappenplan heb je nodig om tot goed ideeen te komen.

Stap 4: Heb je het stappenplan gemaakt, dan is het tijd om met je eindwerkstuk 
  of optreden bezig te gaan.
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