
Welkom bij het IVKO, dé kunstschool van 
Amsterdam. Omdat kunst en creativiteit zo 
belangrijk zijn voor jou en voor ons, willen we graag 
uitgebreid met je kennismaken. Daar is dit boekje 
voor. Er staat een thuisopdracht en een vragenlijst 
in en er is ruimte voor je opdrachten die je op de 
intakemiddag op school gaat maken. 

We kijken naar je uit! 

 
 
Dit boekje hoort bij de Intakemiddag van het 
IVKO 2017-2018. Bewaar het goed! 

www.ivko.nl
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1. Hoe gebruik ik dit boekje? 

Dit boekje gebruiken wij om elkaar beter te leren 

kennen. Hierin ga je aangeven wat je verwacht van het 

IVKO, wat je denkt hier te gaan leren, waar je naar uit 

kijkt, maar ook waar je tegenop ziet. En welke vragen je 

misschien nog aan ons hebt. 

Dit boekje bestaat uit twee delen: 

1. Een deel met vragen en opdrachten die je thuis 

moet voorbereiden (p. 4 tot en met p. 7).  

2. Een deel met ruimte (p. 9 tot en met p. 11), voor de 

opdrachten die je op school gaat maken en de 

bijbehorende ‘thermometers’ (p. 12 e.v.). 

Voor thuis: vul je vragenlijst alvast in, stel je portfolio 

samen en maak je de thuisopdracht. De rest doen we 

op school.
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2. Mijn portfolio

1 Maak een selectie van 

tenminste 5 werkstukken/

opnames waar je het 

meest trots op bent.

2
Verzamel alles, zodat je het goed kunt 

presenteren. Het mag ook digitaal materiaal 

zijn! Neem dan wel je eigen tablet (en 

eventueel geluidsboxjes mee) om het te laten 

zien.

3 Tijdens de Intakemiddag presenteer je je portfolio. 

Laat het zien en vertel erover. Waar ben je 

trots op? Hoe heb je het gemaakt? De 

school zorgt voor een ruime plek waar je 

alles klaar kan leggen.

Het portfolio is een selectie van 

zelfgemaakte werkstukken, 

filmopnames of foto’s van 

dans-, toneel- of muzikale 

activiteiten. Dat mogen dingen 

zijn die je op school of buiten 

school doet of maakt.



Heb je het naar je zin op 
de basisschool?

Welke twee vakken vind je 
het leukst op de 
basisschool? Waarom?

Welke twee vakken vind je 
minder leuk? Waarom?

Hebben jullie ook 
kunstvakken op school? 
Welke?

Met welke drie 
eigenschappen zou je juf 
of meester jou 
beschrijven?

Hoe ben je op het idee 
van het IVKO gekomen?

3. Vragenlijst 
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Wat wil je het liefst leren 
bij ons op school?

Wat doe je nu aan 
kunstvakken buiten 
school?

Wat weet je van 
montessori-onderwijs?

Wat weet je van domein-
onderwijs?

Als je droom voor de 
toekomst uitkomt, welk 
vak of beroep zou jij dan 
hebben?

Heb je zelf nog iets wat 
je graag wilt vertellen of 
vragen? Dan kan je dat 
hiernaast invullen.
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4. Thuisopdracht: collage 
Een intake is een kennismaking met jou. Maak daarom een ‘Wie-

ben-ik’-collage op A3-formaat. Dat is een kunstwerk dat je 

samenstelt uit verschillende materialen, zoals plaatjes uit 

tijdschriften of kranten, foto’s, verf of restmateriaal. Die plak je op 

stevig papier. Zorg ervoor dat de collage een goed beeld geeft 

over jezelf. Gebruik tenminste één duidelijke foto waar je zelf 

goed op te zien bent. 

Wat moet je doen?  
Verzamel zoveel mogelijk plaatjes en foto’s die een 

goed beeld geven over wie je bent.  

Vervolgens ga je het ordenen op het papier als je 

tevreden bent ga je de afbeeldingen op plakken.  

Om je collage af te maken kun je op de witte vlakken 

nog schrijven tekenen of schilderen. 

Wat heb je nodig? 
Tijdschriften, kranten, foto’s of ander restmateriaal. Verf, stiften, 

potloden een schaar en een lijmstift. 

Je maakt je collage op A3-formaat en gebruik stevig papier.

1

2

3
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5. Jij & het IVKO 
Wat bekijken we? 
We bekijken je portfolio, de Thuisopdracht en de Schoolopdrachten 

(die krijg je tijdens de Intakemiddag). 

Waar kijken we naar? 
Wij als school (docenten + enkele leerlingen) kijken in dit boekje. De 

criteria staan hieronder beschreven en staan bij elk onderdeel op de 

pagina’s hierna.  

Het besluit 
Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst, de ervaringen op 

de Intakemiddag en de opdrachten, bekijkt de docent of jij bij het 

IVKO past. Of en hoe jij bij het IVKO past, bekijken de docenten aan 

de hand van ‘thermometers’, die zij of hij inkleurt om te zien of we 

een ‘match’ zijn. 

Criteria zijn: 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Eigenheid (is het werk oorspronkelijk, herkenbaar ‘van jou’?) 

• Presentatie (kun je over je werk vertellen & het laten zien?) 

• Volledigheid
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Ruimte voor Schoolopdrachten 
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Ruimte voor Schoolopdrachten 
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Ruimte voor Schoolopdrachten 
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Portfolio 

Volledigheid Presentatie Eigenheid

opmerkingen: 
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Thuisopdracht: collage

opmerkingen: 
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Afwerking Materiaalgebruik Eigenheid



Schoolopdrachten 

opmerkingen: 
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Presentatie SamenwerkenZelfstandigheid


