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KUNST: welk vak ga je kiezen ?
De K van IVKO staat voor kunstzinnig.
Alle bovenbouwleerlingen krijgen kunstgeschiedenis en kunstmodules;
deze vormen tezamen het vak KV1. Daarnaast krijgen de MAVO leerlingen
in de vierde klas extra theorie die het kunstexamenvak ondersteunt.
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 vaktheorie. 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 podium vakken 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.

2

MAVO 4
KUNSTVAKKEN 2 (theorie)
Kunstvakken 2 wordt gegeven in MAVO 4 en bestaat uit een praktijk - en
theorie gedeelte. Alle leerlingen met een beeldend vak maken hetzelfde
centraal schriftelijk examen. Alle leerlingen met een podium vak maken
het centraal schriftelijk examen van het vak dat ze gekozen hebben, dus
dans, drama of muziek.
Eén uur per week krijg je daarom een uur (algemene) kunsttheorie om
beter te leren kunst beschouwen. Om kunst te begrijpen heb je
vaardigheden nodig om zo goed (objectief) mogelijk te kunnen kijken en
analyseren. In de lessen oefenen we zowel praktisch als schriftelijk met
het herkennen en benoemen van de verschillende aspecten
Centraal PRAKTIJK Eindexamen MAVO:
De beeldende vakken kennen het praktijkexamen met een centrale
opdracht. Je mag aan deze opdracht 12 uur werken en deze uren komen in
je rooster te staan als kunstexamen rondom half maart.
SCHOOLEXAMEN MAVO:
Alle kunstvakken worden afgesloten met een schoolexamen. Dit is een
praktijkopdracht waarin de docenten je zullen begeleiden naar de
presentatie/expositie in april.
CENTRAAL EXAMEN MAVO:
Alle kunstvakken doen mee met het CE. In de lessen ‘kunstvakken 2’ leer je
alles wat je nodig hebt om het theorie-examen van jouw gekozen kunstvak
in mei goed te kunnen maken.
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