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KUNSTKEUZE
De K van IVKO staat voor kunstzinnig.
Alle bovenbouwleerlingen krijgen kunstgeschiedenis en Culturele en
Kunstzinnige Vorming (CKV). Onder CKV vallen de uitstapjes naar theater,
museum en bioscoopbezoek. Daarnaast krijgen de MAVO leerlingen in de
vierde klas extra theorie die het kunstexamenvak ondersteunt terwijl de
Havoleerlingen kunst algemeen (KUA) krijgen.
Je houdt een kunstportfolio bij van je activiteiten en resultaten op
kunstgebied. Je kunt hiervoor ook het digitaal portfolio in Magister
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.
VAK THEORIE
Bij alle kunstvakken krijg je vak theorie. Je leert hier specifieke kennis per
kunstvak die je nodig hebt om iets te creëren dat voldoet aan alle eisen om
een goed eindproduct te maken. Bijvoorbeeld bij tekenen leer je over
tekenmaterialen en kleur, bij drama over verschillende speelstijlen, bij
mode leer je over naaitechnieken. Bij de podiumvakken krijg je
theatergeschiedenis (drama), dansgeschiedenis en muziekgeschiedenis. Bij
muziek krijg je muziektheorie (solfège).
Bij de beeldende vakken ga je veel kunst beschouwen. Vaak leer je al deze
dingen terwijl je er mee bezig bent, aan de hand van praktische
opdrachten.
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HAVO 4 en 5
Verplichte vakken
CKV
Culturele en Kunstzinnige Vorming is een verplicht vak in 4 HAVO en wordt
afgesloten met een schoolexamen. Je vergroot bij dit vak je kennis van
verschillende vormen van kunst en cultuur en je leert om deze kennis in te
zetten bij het beschouwen van kunst.
CKV is een ervaringsvak. Leerlingen zijn daarom regelmatig buiten de
school te vinden voor een bezoek aan een museum, voorstelling of
expositie. De ene leerling vindt iets mooi en de ander niet. Hierover ga je
met elkaar in gesprek en je verwerkt je ervaringen met behulp van
praktische opdrachten.
Je stelt een kunstportfolio samen, in de vorm van een blog, waarin
verslagen en indrukken van de diverse activiteiten zijn vastgelegd.
KUNST ALGEMEEN
Dit vak wordt gegeven in 4 en 5 HAVO. Je maakt kennis met de
belangrijkste termen en begrippen van de bouwkunst, dans, muziek,
beeldende kunst en drama. In de klas wordt gepraat over gelijkenissen en
verschillen tussen deze kunstdisciplines en worden de ontwikkelingen in
een breder cultuurhistorisch perspectief geplaatst. Je vergelijkt kunst van
alle tijden met de kunst van vandaag waardoor je je beter in kunt leven in
allerlei kunstperiodes. Hierbij leer je bijvoorbeeld hoe de politiek of de
economie van een land invloed had op het werk van een kunstenaar en
omgekeerd.
Het vak wordt afgesloten met een centraal schriftelijk examen waarbij
altijd de periodes van de eerste helft van de twintigste eeuw en de
massacultuur uit de tweede helft van de twintigste eeuw behandeld
worden. Daarnaast staat één andere cultuurhistorische periode centraal
zoals bijvoorbeeld de burgerlijke cultuur in Nederland in de 17e eeuw. Het
cijfer voor het centraal examen telt voor de helft mee. De andere helft van
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het cijfer wordt bepaald door het kunstexamenvak beeldend of podium
dat is afgesloten met een schoolexamen.
Keuzevakken:
In profiel C&M kun je in twee kunstvakken examen doen.
Kies je voor twee kunstvakken dan is het belangrijk dat je weet dat je voor
het tweede kunstvak 120 uur zelfstandig moet invullen, bovenop de lessen
die je krijgt. Die uren komen niet in je rooster te staan. Samen met je
vakdocent ga je een programma maken hoe je deze uren gaat invullen. Het
portfolio is hierbij een belangrijk onderdeel om vast te leggen hoe je je
hebt ontwikkeld in die extra uren. Het is namelijk een verdieping van je
kunstvak.
Let op: Je mag examen doen in een beeldend en een podium vak, óf in
twee podiumvakken. Twee beeldende vakken mag niet, dat is wettelijk zo
geregeld!
Nog even op een rijtje:
Beeldende vakken

Tekenen, handvaardigheid, mode,
film, fotografie

Podium vakken

Dans, drama, muziek

Overleg altijd met je vakdocent over je keuze van je kunst examenvak (ken).
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