
CKV  

Vanaf de brugklas krijgen alle leerlingen CKV.  CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming.           

De drie onderbouwjaren zijn vooral een kennismaking met de vier kunstdisciplines (beeldende vorming, 

dans, drama en muziek) en het aanleren van de basistechnieken. In de derde klas wordt ook theorie 

aangeboden en getoetst als voorbereiding op de bovenbouw. 

In de bovenbouw krijgen alle voorexamenklassen (H4, V4 en V5) CKV-algemeen. In H4 wordt bij CKV-

algemeen de disciplines beeldende vorming en dans aangeboden. CKV algemeen heeft een praktisch en 

theoretisch deel. Bij de theorie wordt gefocust op de ontwikkeling van de moderne kunst vanaf het 

begin van de 20ste eeuw. 

 

In H4 kunnen de leerlingen CKV ook als profiel vak kiezen. Ze krijgen dan buiten de normale CKV lessen 

nog 3 uur extra CKV; 2 uur drama en 1 uur theorie. In H4 wordt bij theorie de klassieke kunst en de 

historische kunststijlen behandeld. In de praktijklessen wordt getraind om een voorstelling voor een 

publiek te geven. Hierbij worden de aangeleerde technieken uit de onderbouw verder ontwikkeld.  

In de examenklas bestaat CKV-profiel uit 4 lesuren. Twee praktijklessen drama en 2 lesuren beeldende 

vorming/theorie. Het schoolexamen bestaat gedeeltelijk uit theorie maar een belangrijk onderdeel is de 

multidisciplinaire voorstelling voor een publiek.  Hierin kunnen de leerlingen al hun talenten op alle 

gebieden van de kunstvakken laten zien aan ouders, vrienden en medeleerlingen. 

Om CKV te kiezen hoef je niet altijd verder te willen in de kunst. Veel leerlingen kiezen het omdat ze er 

veel plezier aan beleven en er goed in zijn. Bij CKV leer je vaardigheden waarmee je veel profijt zult 

hebben bij verschillende beroepen, zoals samenwerken, je inleven in de ander, thinking out of the box, 

jezelf kunnen presenteren, etc. 

(Het is ook fijn om tussen alle saaie lessen door een keer iets leuks te doen…) 

 


