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KUNSTKEUZE
De K van IVKO staat voor kunstzinnig. In de onderbouw heb je
basisvaardigheden geleerd bij zeven kunstvakken. Je weet waar je plezier
in hebt en waar je goed in bent.
In de derde klas volg je drie kunstvakken. De keuze is gemakkelijk als je
weet wat je wilt en moeilijk als je alle kunstvakken leuk en interessant
vindt. In de vierde klas wordt één van die drie vakken je
kunstexamenvak.
Je houdt een kunstportfolio bij van je activiteiten en resultaten op
kunstgebied. Je kunt hiervoor ook het digitaal portfolio in Leerpodium
gebruiken. Het wordt een mooi cultureel zelfportret, een ideeënboek,
schetsboek, schrijfboek, aantekeningenboek, plakboek, beeldboek. Want
daarin staan jouw ontwikkeling en ervaringen met kunst en cultuur van
je hele IVKO-tijd, samengesteld, geschreven en geïllustreerd door jezelf.
Handig om te laten zien op een mbo- of hbo-kunstvakopleiding als je
daar na de IVKO verder wil studeren. Je IVKO-docenten bereiden je
uiteraard voor op het toelatingsgesprek.

WELKE KUNSTVAKKEN ZIJN ER?
PODIUMVAKKEN
We doen aan dans, drama en muziek. Dat zijn populaire vakken op het
IVKO. Veel leerlingen staan graag op het podium (of op de dansvloer) en
er zijn er die hard werken aan een podiumcarrière. Leerlingen die op de
vooropleiding zitten van de dansacademie of conservatorium kunnen
gebruik maken van de DaMu regeling.

MUZIEK
Muziek hoort erbij. Een feest of voorstelling zonder muziek is
ondenkbaar. Echter, niet iedereen is ‘zomaar’ muzikant……….
In de onderbouw krijgen leerlingen elke les een muziekopdracht. Het
gaat tijdens deze lessen om ritmes en kleine muziekstukjes. In de
bovenbouw wordt echter van je verwacht dat je gaat werken aan een
door jou zelf gekozen repertoire. We gaan werken aan de ontwikkeling
van jouw talent. Wat past bij jou…. Vervolgens wordt het repertoire
ingestudeerd en uitgevoerd.
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Als je muziek hebt gekozen, dan verwachten we een enthousiaste en
goede inzet voor het vak. Mogelijk krijg je buiten schooltijd zangles of les
in het bespelen van een instrument. De vaardigheden die je daar leert
kun je goed gebruiken in de lessen op school. Maar ook als je geen
andere muziekles hebt verwachten we dat je het leuk vindt om muziek te
maken en op te treden.
Als je muziek kiest als examenvak is het verplicht om een paar keer per
jaar op te treden op het open podium. Ook krijg je muziektheorie;
notenschrift, gehoortraining en muziekgeschiedenis.
Erg veel oud-leerlingen van het IVKO treden nog regelmatig op met
bandjes of met andere muziekgroepen. Regelmatig komen we onze
leerlingen tegen bij (televisie)optredens.
Elk jaar stromen er leerlingen door naar MBO Muziek en Het
Conservatorium.
Alles is muziek
Ook dat stom gezeur
Maar was het nou in D
of toch in f-mineur?

DANS
In de onderbouw leer je bij dans een aantal basisvaardigheden. Het is zo
ingedeeld dat iedereen kan leren dansen. In de bovenbouw wordt er
gewerkt aan danstechniek en komen er vele dansvormen aan bod.
Klassiek, jazz, modern, hiphop, urban, musical, kortom alles wat mogelijk
is. Ook leer je choreografieën te dansen en te maken, heb je optredens
binnen en buiten school, doe je mee aan workshops en gaan we
dansvoorstellingen bezoeken.
Er wordt hard gewerkt in de les en je eigen inzet daarbij is heel
belangrijk. Iedereen kan leren dansen en als je examen in dans wilt doen
doe je dat op je eigen niveau.

Doordat het IVKO nauw samenwerkt met de 5 O’clock class, de
vooropleiding van mbo- en hbo-dans, stromen veel leerlingen door naar
de mbo-dansopleiding van het ROCvA en de hbo-dansopleiding op de
AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Leerlingen gaan dan
vaak naar de opleidingen jazz, musical dans, moderne dans uitvoerend of
docent dans. Onze leerlingen hebben voorrang bij de aanname van de 5
O ‘clock class.

DRAMA
In de eerste 2 jaar heb je al veel geleerd over de vakken drama en mime.
Vanuit deze basis ga je verder in de bovenbouw. Je gaat langer werken
aan een scene, krijgt er meer theorie over en ga je spelen en optreden
voor andere klassen en voor publiek buiten school.
Mime heb je afgesloten in de onderbouw.
Je gaat onderzoeken wat je sterke en zwakke kanten zijn. Je ontdekt wat
je eigen stijl is en je onderzoekt met andere leerlingen welke stijlen er
allemaal zijn. Je probeert dingen uit die nieuw voor jou zijn. In de
bovenbouw wordt meer als echte theatermakers gewerkt, als
kunstenaars, als onderzoekers. Misschien ligt het je ook om af en toe de
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regie te doen en vind je het leuk om met de leerlingen van
theatertechniek samen een lichtplan te maken.
De bouwstenen, de techniek die je leert, helpen je om je eigen ideeën
steeds beter vorm te geven. Je werkt vanuit foto’s, teksten, dialogen en
in sommige groepen maak je ook een heel stuk met elkaar.
Je spelplezier is je uitgangspunt, maar het doel is nu niet alleen om
plezier te hebben maar om verder te komen en beter te worden.
Misschien wil je later wel een professioneel acteur of actrice worden.
Dan heb je doorzettingsvermogen nodig en natuurlijk een portie talent.
Maar ervaring in het spelen en optreden, het kruipen in de huid van een
ander, het samenwerken en creatief vormgeven van ideeën is geweldig
nuttig voor de rest van je leven!

Leerlingen stromen door naar MBO Drama, naar De Theaterschool
Amsterdam en de Frank Sanders Academie. Ook leerlingen die niet
doorgaan in het acteer vak hebben veel profijt van hun podiumervaring.
Bij een dramaproductie moet je samen bedenken, schrijven en repeteren
en uitvoeren. Er is samenwerking met theatertechniek en beeldende
vakken, denk aan licht, geluid, decor, kostuums en rekwisieten. Een
dramaproductie lukt alleen als je betrokken bent en intens wil
samenwerken om met elkaar iets moois op het toneel te zetten. Soms
wordt buiten schooltijd een extra repetitie of activiteit gepland.

BEELDENDE VAKKEN
Tekenen, foto, film, handvaardigheid (keramiek en ruimtelijke expressie),
mode & textiel en theatertechniek. In de onderbouw heb je de basis
gelegd voor beeldende vaardigheden, in de bovenbouw verdiep je deze
vaardigheden. Als je in een beeldend vak examen doet houd je altijd een
beeldboek bij en een (digitaal) portfolio.

FILM
Je hebt in de onderbouw al twee keer een half jaar film gehad.
In de derde klas heb je het hele jaar door, in een groep van maximaal 20
leerlingen, een blokuur film in de week.
Per periode maak je een korte reportage of fictie film en een individuele
beeldboek opdracht. Je werkt afwisselend als regisseur, cameraman (of
vrouw) of acteur en monteert in tweetallen.
Niet alleen bij film maar ook bij veel ‘gewone’ vakken kun je filmpjes
maken bij wijze van een werkstuk. Bij Engels maken leerlingen in de
bovenbouw bijvoorbeeld filmopdrachten ´My crib´ en ´How to … ´.
Leerlingen kunnen hiervoor een extra aftekening krijgen voor dat vak.
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Leerlingen die examen doen maken als regisseur hun eigen
filmproducties en werken daarnaast ook gezamenlijk aan
filmopdrachten.
Als film je examenvak is volg je het vak twee blokuren per week en leer je
de basisbeginselen van het vak programmamaker.
Een selectie van documentaires, korte fictie-, reportage- en animatiefilms
van leerlingen wordt vertoond op het jaarlijkse IVKO-filmfestival. De
winnaars doen mee aan het Landelijke Film Festival voor Scholieren
(NFFS) en presenteren daar hun films. Sinds vorig jaar neemt het IVKO
ook deel aan het net gestarte IDFA-jongeren-filmfestival.
Er stromen vaak leerlingen door naar het Media College (mbo) of een
hbo als de Filmacademie of de HKU om verder te gaan met het filmvak.

HANDVAARDIGHEID
In de bovenbouw experimenteren we met veel materialen en technieken
en maken hiervan een driedimensionaal beeld. Denk hierbij aan een
tastvorm van gips of een assemblage.
Je werkt samen of alleen aan een opdracht n.a.v. een thema of
kunststroming, bijvoorbeeld het surrealisme, Popart of milieuvriendelijk
design. Je werkt ook vrij, naar je eigen idee zonder opdracht, zoals je in
de onderbouw ook vrije aftekeningen kon halen.
We werken klassikaal naar de waarneming denk hierbij aan kop
boetseren of model boetseren.
In de bovenbouw leer je alles over keramiek, nadat je in de tweede klas
al de basis hiervoor hebt gelegd: boetseren en glazuren.
We bezoeken tentoonstellingen in galeries of musea of buitenplekken, en
bezoeken een atelier van een beeldend kunstenaar.

Door te ‘doen’ ervaar je wat het is om beeldhouwer, ontwerper of
architect te zijn. Je ontdekt de invloed van de kunst op de maatschappij.
Je leert hoe je een idee ontwikkelt tot een eindproduct. Je schetst op
papier, maakt collages, foto’s en verslagen en verwerkt deze in je
portfolio of beeldboek. Je ontwikkelt een persoonlijke stijl, je eigen
beeldtaal, en gaat je werk presenteren aan anderen. Door het jaar heen
zijn er kleine exposities in school en in de OBA in de Tolstraat.
Je kunt je portfolio uitbreiden om naar een mbo- of hbo-opleiding te
gaan. Je docent begeleidt je hiermee. Vervolgopleidingen zijn
bijvoorbeeld een Kunstacademie, Mediacollege, HKA en het HMC.

10

TEKENEN
Bij tekenen werk je met teken-, schilder- en druktechnieken.
Je werkt aan de hand van verplichte opdrachten en vrije opdrachten.
Vrij werk betekent dat jij je eigen onderwerpen en materialen kiest en
je je eigen stijl verder gaat ontwikkelen. Je laat je inspireren door
kunststromingen en kunstenaars, waar je ook werkstukken en
verslagen over maakt.

In de onderbouw is de basis gelegd voor verschillende technieken en
theorie. Denk hierbij aan kunststromingen en kunstenaars.
In de bovenbouw ga je meer je eigen handschrift en ideeën ontwikkelen
en uitwerken en leer je nog meer met oude en nieuwe technieken je
eigen verhaal te vertellen!
Leerlingen leren veel aan de hand van opdrachten die veel ruimte bieden
voor eigen input, het onderzoeken van beeldentaal en technieken, het
experimenteren met materiaal, beeld en inhoud.
Door het jaar heen zijn er kleine exposities in de school en in de
Openbare Bibliotheek.
Leerlingen kunnen zich na het IVKO o.a. aanmelden bij een mbo- of hbokunstopleiding en een toelatingsexamen doen, om als vrij beeldend
kunstenaar of toegepast kunstenaar (bijvoorbeeld Grafische opleiding) of
beeldend docent opgeleid te worden.

Vakken die vanaf de bovenbouw worden aangeboden
MODE & TEXTIEL
Mode & Textiel kun je als vak pas kiezen in de bovenbouw. Als je voor dit
vak kiest werk je graag met stof en ben je geïnteresseerd in mode.
De niveauverschillen zijn vaak heel groot: sommige leerlingen hebben al
veel ervaring met het werken met een naaimachine, terwijl andere
leerlingen dat tijdens de les pas voor het eerst doen. Het programma is
echter zo samengesteld dat iedereen de opdrachten kan uitvoeren.
Je volgt het vak 2 jaar (mavo) of 3 jaar (havo). Het eerste (of de eerste
twee) jaar leer je hoe je de naaimachine gebruikt en hoe je zelf een
basispatroon maakt. Je leert kledingontwerpen en maken en je leert hoe
je duurzaam om kunt gaan met mode door verschillende materialen te
recyclen en daar weer een kledingstuk van te maken.
Je leert dat mode en kunst heel goed samengaan. Mode hoeft niet altijd
draagbaar te zijn je kunt er ook mee communiceren, in de breedste zin
van het woord. Hoewel het een praktijkvak is krijg je ook theoretische
opdrachten, bezoek je exposities of ga je naar een atelier. Je leert ook
hoe je je eigen werk presenteert aan de groep.
Het creatieve proces houd je bij in je beeldboek. Daarin maakt je
schetsen en ontwerpen, plak je sfeercollages en verwerk je de
theoretische opdrachten. Je werkt ook aan je portfolio en je POP
(Persoonlijk Ontwikkel Plan).
Als je examen doet in Mode & Textiel, maak je een eigen collectie en die
presenteer je op de catwalk. Deze collectie heeft een thema en bestaat
uit tenminste 5 kledingstukken en 3 accessoires. Je maakt sfeercollages,
ontwerpen, patronen en bedenkt en doet onderzoek naar welke stof je
gebruikt voor de verschillende kledingstukken.
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De modeshow is het hoogtepunt van het examenjaar. Dat is het moment
dat jij je collectie toont aan een groot publiek; een heel spannend
moment waar je echt naar toe werkt met elkaar.
De mavoleerlingen doen naast het schoolpraktijkexamen (SPE) ook
centraal praktijkexamen (CPE) en (CE) centraal eindexamen beeldend
theorie.
Omdat het vak mode & textiel verschillende raakvlakken heeft met andere
kunstdisciplines, zoals theatertechniek, fotografie en design, kun je kiezen uit
verschillende vervolgopleidingen. Veel mavoleerlingen gaan naar het ROC
waar je verschillende studierichtingen kunt volgen zoals Mode of Art &
Design of Jeans.
Als je de havo hebt gedaan kan je ook naar de kunstacademie, HKU of
naar het AMFI (Amsterdam Fashion Institute).

FOTOGRAFIE
Bij fotografie leer je kritisch te kijken naar je eigen werk en dat van
anderen. Dat doe je voornamelijk door zelf te fotograferen en dat te
bespreken met je medeleerlingen. Uiteraard wordt er ook aandacht
besteed aan de geschiedenis en ontwikkeling van de fotografie: van
analoog naar digitaal. Ook leer je op een onderzoekende en kritische
manier naar beelden te kijken middels beeldanalyse.
Verder houd je presentaties over je eigen opdrachten en het werk van
andere fotografen en bezoek met je fotografiegroep
fototentoonstellingen en doe je kijkopdrachten. Je krijgt theorielessen
(licht, compositie en camera) en praktijklessen (het maken van
opdrachten en vrij werk). Je krijgt praktijklessen in digitale en analoge
fotografie. Aan het eind van de module beheers je de basisbegrippen van
de fotografie, ben je kijkvaardig, kun je feedback geven en ontvangen en
schuw je het experiment niet. Het werk dat je maakt wordt opgeslagen
in een digitaal album: Flickr.
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Een belangrijk onderdeel van de fototheorie is het bijhouden van je
werkproces in je dummy. De theorie wordt getoetst aan het eind van
elke periode en voor de opdrachten geldt dat je het werk binnen de
gegeven termijn af moet hebben. Je werk wordt beoordeeld op inhoud,
creativiteit en toepassen van de geleerde techniek.
Het gebeurt regelmatig dat je meedoet met buitenschoolse
fotoprojecten. Bij fotografie wordt inzet, enthousiasme en een serieuze
werkhouding van je verwacht. Als je verder wilt met fotografie dan kun je
het aan het eind van het derde jaar als examenvak kiezen.

Leerlingen die examen fotografie doen stromen vaak door naar een mbovakopleiding fotografie, vooropleidingen of de hbo-opleiding aan de
kunstacademies. Maar ook leerlingen die dat niet van plan zijn blijven
fotograferen. Het is natuurlijk een van de meest leuke bezigheden om te
doen.

THEATERTECHNIEK
Theatertechniek is een bijzonder vak. Het vormt op het podium de
schakel tussen techniek en mens. Licht, geluid en decor zijn belangrijke
onderdelen van de theatervormging.
In de module van de derde klas ligt de aandacht op het leren van
begrippen en het kunnen bedienen van de apparatuur in de theaterzaal.
De kennis en vaardigheden uit de derde klas worden gebruikt te leren
ontwerpen. Het doel is om zelfstandig een ontwerp te kunnen maken
voor een kleinschalige voorstelling of project en dit te kunnen uitvoeren.
Wat verwachten we van je?
Het begint met interesse in theater en belangstelling voor techniek.
Daarnaast is het van belang dat je het leuk vindt om samen te werken. Je
bent creatief en flexibel!

Wat bieden wij?
Je krijgt les in de theaterzaal en leert alles over de aanwezige licht- en
geluidsapparatuur. Van het aansluiten van een microfoon tot het
bedienen van de lichtregeltafel. Tijdens projecten en presentaties maak
je zelf een ontwerp en voert dit zelfstandig uit.
De theoretische lessen ondersteunen de praktijklessen. Onderwerpen die
aan bod komen zijn o.a. lichtbreking, geluidsgolven, kleur,
theaterinrichting en hijsmiddelen.
Theatertechniek is helaas geen eindexamenvak. Door het vak te volgen
vergroot je wél de mogelijkheden om door te stromen naar een mbo- of
hbo-opleiding voor theatertechnicus.
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CIJFERS
In de onderbouw krijg je op je rapport elke periode een O, M, V, G voor
de kunstvakken. In de bovenbouw krijg je voor elk kunstvak een cijfer
elke periode. Deze cijfers tellen uiteraard mee voor de overgang naar de
vierde klas.
HOE GA JE KIEZEN?
Nu je dit boekje hebt gelezen kun je je keuze gaan maken welke drie
kunstvakken je wilt volgen in de C. De keuze is gemakkelijk als je weet
wat je wilt en moeilijk als je alle kunstvakken leuk en interessant vindt. In
de vierde klas wordt één van die drie vakken je kunstexamenvak.
Je mag uit alle 9 kunstvakken die je in dit boekje hebt gelezen 4
kunstvakken kiezen. Hiervan worden er 3 toegewezen.
Keuze A krijg je altijd toegewezen, maar keuze B wordt ingedeeld naar
mogelijkheid/beschikbaarheid, d.w.z. dat van keuze B één van de twee
kunstvakken op je rooster komt volgend jaar.
Kunstkeuze A

Wordt toegewezen

Kunstkeuze A

Wordt toegewezen

Kunstkeuze B

Wordt misschien toegewezen

Kunstkeuze B

Wordt misschien toegewezen

Weet je nu al dat je straks in twee kunstvakken examen gaat doen houdt
er dan rekening mee dat je bij kunstkeuze A een beeldend en een
podium vak invult of twee podiumvakken. Twee beeldende vakken kan
niet (dat is wettelijk zo geregeld).
Nog even op een rijtje:
Beeldende vakken

Tekenen, handvaardigheid, mode,
film, fotografie, theatertechniek

Podium vakken

Dans, drama, muziek

Heb je twijfel over je keuze, overleg dan met je kunstdocent!
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