Programma van toetsing en afsluiting 2019 - 2020
Theoretische en gemengde leerweg leerjaar 3
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Code

Periode

N

1. Bestaande uit meerdere verschillende
(les)opdrachten/ projecten/ culturele
activiteiten waarbij één of meerdere
kunstdisciplines behandeld worden.

x

40%.

*zie voor uitleg onder deze
tabel

**zie voor
uitleg onder
deze tabel

2. Art 2 Hop festival + aansluitende
opdracht.

x

25%

*zie voor uitleg onder deze
tabel

Ervaren van
J**
meerdere
verschillende
kunstdisciplines
in een
schouwburgset
ting**.

35%

*zie voor uitleg onder deze
tabel

Deze opdracht J**
wordt buiten
de lessen om
gemaakt.
Tijdens de les
uitleg en
voorbereidinge
n.

3. Afsluiting CKV; integratie en presentatie

Totaal leerjaar 3 (%)
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%)
Totaal

J

(let op volledige dekking van
alle eindtermen over alle
SE’s is absoluut noodzakelijk

Cijfer J/N

1 t/m
4

L

opmerkingen

x

T

Exameneenheden

Gewicht
(%)

x

h

Herkansbaar
Ja/Nee

m p

Duur
(minuten)

s

Stofomschrijving

Afname in
toetsweek (T)
of les (L)

Toetsvorm

VAK: KCKV (culturele en kunstzinnige vorming)

x

100%
0%
100%

J**

Toetsvorm:

s = schriftelijk m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit

*Exameneenheden: De opdrachten bestaan uit: Vakoverstijgende thema’s (maatschappelijke betekenis), leren uitvoeren (schriftelijk, mondeling en
computervaardigheden), leren leren, communiceren, reflecteren op het leer- en werkproces en reflecteren op de toekomst. Zie voor uitgebreide beschrijvingen
van deze doelen: https://www.examenblad.nl/examenstof/examenprogramma-kunstvakken/2020/vmbotl/f=/Examenprogramma_kunstvakken_inclusief_ckv.pdf
**Opdrachten:
Alle (les)opdrachten worden op één moment per periode ingeleverd. Lesopdrachten duren één les, opdrachten en projecten hebben een tijdsduur van
meerdere lessen.
Lesopdrachten worden beoordeeld met het cijfer 3, 5, 7, 9 of 10. Projecten en de afsluitende module worden beoordeeld met een cijfer met één decimaal.
Op het diploma wordt het eindcijfer vertaald naar een O, V, G; Als het eindcijfer:
- Onder de 5,5 ligt, heb je een Onvoldoende
- Tussen de 5,5 en 7,4 een Voldoende
- Boven de 7,4 een Goed
(Aan het einde van het schooljaar worden alle ckv-dossiers ingeleverd inclusief ALLE opdrachten)
Mocht je blijven zitten, dan moet je het hele vak opnieuw doen.
Mocht je een onvoldoende voor CKV halen, dan ben je niet bevorderd naar klas 4 en dien je het vak te herkansen.

