
 

KCKV  2022 
2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 
T4 

Afronden 
uiterlijk 
week 12 

kckv121 KV/K/2 Basisvaardigheden 

KV/K/3 Culturele en kunstzinnige 
vorming: Tenminste een 
kunstzinnige activiteit resulteert in 
de productie en presentatie van 
eigen werk 

 

alle opdrachten zoals 
omschreven in 
“KunstSpoor” dat in het 
begin van het schooljaar zal 
worden uitgereikt. Alle 
begrippen worden uitgelegd 
in het filmpje dat in 
Magister staat. 

Praktische 
opdracht 

24 maart 2023 

n.v.t. n.v.t. ja 

Leerjaar 
T4 

Afronden 
uiterlijk 
week 12 

kckv122 KV/K/2 Basisvaardigheden 

KV/K/3 Culturele en kunstzinnige 
vorming: Tenminste een 
kunstzinnige activiteit resulteert in 
de productie en presentatie van 
eigen werk 

KV/K/4 Reflectie en kunstdossier 

 

• 4 verslagen in de vorm van 

een kijkwijzer van 4 

verschillende ondernomen 

culturele kunstzinnige 

activiteiten met het daarbij 

behorende toegangsbewijs. 

 

Praktische 
opdracht 

24 maart 2023 

n.v.t. n.v.t. ja 

KV1 moet ten minste met een voldoende worden afgerond 

Regels: • Voor de eindbeoordeling van het kunstdossier, dient elk onderdeel met een voldoende te zijn beoordeeld. Er is geen onderlinge compensatie 

mogelijk.  

• Indien op de afgesproken datum en tijdstip 24 maart 2023 voor 23.59 uur de leerling een onvolledig kunstdossier of een kunstdossier inlevert met een of 

meerdere als onvoldoende beoordeelde onderdelen, dan krijgt hij eenmaal de kans om dit op orde te brengen.  

Herkansingsdatum is 30 maart 2023 voor 23.59 uur. Indien het dan nog niet volledig is of een of meerdere onvoldoende onderdelen bevat dan krijgt de 

leerling nog een kans om het op orde te brengen. Dit kost een SE herkansing. 

Herkansingsdatum  is 7 april 2023 voor 23.59 uur.  

• Mocht de leerling het kunstdossier ten derde male niet op orde hebben op het vastgestelde tijdstip, dan heeft hij een derde herkansing. Hij moet het niet 

of onvoldoende gemaakte werk alsnog in orde brengen en inleveren. Daarnaast krijgt hij een extra opdracht.  



 
Derde herkansingsdatum is  11 april 2023. Leerlingen komen dan de hele dag op school om alle onvoldoende onderdelen af te maken + het maken van 

een extra opdracht. 

 


