
   

Schooljaar: 2021-2022 

 

 

PTA voor het vak: CKV  

 

Leerjaar: 3 basis en kader 

 

Algemene inleiding: 

 
Inleidende tekst aan de leerling: 

Tijdens de lessen ga je kennismaken met verschillende vormen van kunst en cultuur. 
Dit werkboek gebruik je hele jaar door, dus je moet er heel zuinig op zijn. Er staan een aantal opdrachten in die je in het werkboek zelf 
kan maken, maar je kunt ze ook digitaal maken. Alle opdrachten kun je vinden bij opdrachten in Magister en lever je daar ook in. Daar 

kun je ook de beoordeling van je docent vinden. Op de volgende bladzijde staat de inhoudsopgave van dit boek, maar is tegelijkertijd 
ook jouw checklist. Hierop kun jezelf bijhouden welke opdrachten al voldoende zijn afgerond.  

CKV is een eindexamenvak. Dit betekent dat je voor alle onderdelen afzonderlijke een voldoende moet halen. Lukt dit niet dan krijg je 
geen voldoende en kun je niet over naar klas 4!  

 

 

Gebruikte methode: Eigen methode 

 

Ander lesmateriaal:  



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 3 

Periode *DT / VT **Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

1  HD S/I  Cultureel zelfportret 1 
 
Het cultureel zelfportret is een kort verslag van je 
belevenissen op gebied van kunst en cultuur die je tot nu toe 
in je leven hebt meegemaakt. Het gaat dus om culturele 
activiteiten van je vroege jeugd tot heden. In de loop van je 
schoolcarrière heb je namelijk al een hoop culturele 
ervaringen opgedaan in het cultuur traject. Maar het kan ook 
zijn dat je in je vrije tijd of vakantie een culturele activiteit 
hebt gedaan. Denk bijvoorbeeld het bezoeken van een 
museum, film, concert of theatervoorstelling.  
 
KV/K/1   KV/K/4 
 

 n.v.t. 

1  HD S/I  Straatbeeld 
Opdrachten over Kunst en Cultuur in de buurt 
 
Ga in jouw buurt/wijk de straat op. Kijk goed om je heen.  
Met de camera van je telefoon maak je nu foto's van alles 
wat met kunst en cultuur in jouw omgeving te maken heeft. 
Je mag er ook tekeningetjes van maken.  
 
KV/K/2 

 n.v.t. 

1  HD S/I  Kunstdossier activiteit 1 
Bezoek tentoonstelling + verslaglegging 
 
Je gaat in september of oktober een museum of 
tentoonstelling bezoeken. Hieronder staan een aantal 
tentoonstellingen waaruit je kan kiezen. Als jij graag naar een 
ander museum wil kan dat natuurlijk, maar overleg dit even 
met je docent. Het is de bedoeling dat je dit in je eigen tijd 

 n.v.t. 



   

gaat doen en tijdens je bezoek de volgende opdracht gaat 
maken. Je kunt je alvast voorbereiden door de websites te 
bezoeken en iets uit te kiezen wat je aanspreekt. Zoek ook 
even de openingstijden op; dit voorkomt dat je voor een 
dichte deur staat!  
 
KV/K/2   KV/K/3   KV/K/4 
 

2  HD S/I  Mode-opdracht (collage, ontwerp en foto) 
 
Doe onderzoek naar mode en pas dit toe in een collage en 
een mode-ontwerp.  
 
KV/K/2   KV/K/3 
 

 n.v.t. 

3  HD S/I  Kunstdossier activiteit 2  
Film kijken + verslaglegging 
 
Natuurlijk weet jij alles van de allerlaatste ontwikkelingen op 
filmgebied. Dat komt  
goed uit! Jij gaat, eventueel met een klasgenoot, naar de 
bioscoop!  
Je mag zelf een film uitkiezen, die je in december/januari gaat 
bezoeken. Je vertelt dit aan je docent, zodat we weten wat je 
gaat doen. Het bioscoopkaartje bewaar je goed, want die niet 
je vast bij de opdracht die je over de film gaat maken. 
Je docent vertelt je ook hoe je een (gedeelte) van het geld kan 
terugkrijgen.  
 
KV/K/2   KV/K/3   KV/K/4 
 

 n.v.t. 

3  HD G  Opdracht Film maken 
 
Maak in groepjes van 3 a 4 personen een 
commercial/reclamefilm van maximaal één minuut.  
 
KV/K/2   KV/K/3   KV/K/4 

 n.v.t. 



   

4  HD S/I  Motief & Melodie 
 
Een motief is een korte melodie. 
Een melodie bevat vaak motieven. Motieven zijn bouwstenen 
waar je een melodie mee maakt.  
De komende weken gaan we aan de slag met het maken van 
een melodie.  
 
KV/K/2   KV/K/3 

 n.v.t. 

5  HD S/I  Woordweb en Raptekst 
 
Kies een van de onderstaande onderwerpen en maak een 
Woordweb.  
 
Je gaat beginnen met het schrijven van je raptekst. 
Voorwaarden:  

• De tekst bestaat uit minimaal 4 zinnen  
• Je gebruikt rijm  

 
KV/K/2   KV/K/3 

 n.v.t. 

5  HD S/I  Kunstdossier activiteit 3 
Ansichtkaart maken n.a.v. reis/werkweek met culturele 
hoogtepunten 
 
Zoals je misschien al weet ga je dit schooljaar op werkweek 
naar het buitenland! Daar zal waarschijnlijk veel dingen gaan 
zien die je niet kent uit Nederland. Elk land heeft een eigen 
cultuur. Denk aan mooie gebouwen, parken en musea.  
 
KV/K/2   KV/K/3   KV/K/4 

 n.v.t. 

6  HD G  Kunstdossier activiteit 4 
Workshop volgen 
 
Voor de laatste activiteit van CKV ga je in juni een dans- of 
percussieworkshop volgen. Je docent zal iets vertellen/ laten 
zien over de verschillende workshops. Je moet op tijd jezelf 

 n.v.t. 



   

inschrijven voor een workshop. Je docent vertelt op tijd hoe 
dat allemaal gaat.  
 
KV/K/3   KV/K/4 

6  HD S/I  Cultureel zelfportret 2 
 
Tijdens dit jaar heb je kunst en cultuur bekeken op 
verschillende manieren. Voor een goede afsluiting van het vak 
CKV voer je een eindgesprek of maak je een vlog. Je zorgt dat 
dit wordt vastgelegd, zodat je het kan uploaden in Magister. 
 
KV/K/1   KV/K/4 

 n.v.t. 

Legenda: 

*DT / VT Dossiertoets / Voortgangstoets  

** Soort  *** Vorm  

T Toets S Schriftelijk 

L Leestoets M Mondeling 

KL Kijk- en luistertoets I Individueel 

SP Spreekvaardigheid G Groep 

PO Praktische opdracht  

HD Handelingsdeel  

PR Practicum  

P Presentatie  

   

 


