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Programma van toetsing en afsluiting 

Kunst algemeen 

 
Inleiding 
Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. Het is de theoreti sche component van het vak 'Kunst'. De praktijk wordt gegeven bij  de  
kunstspecialisatievakken (Kunst Beeldend, Kunst Dans, Kunst Drama  of Kunst Muziek). 

 
Schoolexamens 
Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het vak 'Kunst Algemeen'  
voor 40% mee. 

Herkansing Weging Moment Type Naam Cijfer 

25 

Massacultuur vanaf 1950. 

Nee Gemiddelde toetsen vaklessen klas 11 S                

25 

Ontwikkeling van beeldende kunst, theater, dans en muziek van de r anaissance, barok en gouden eeuw. 

Nee Kunstgeschiedenis 1900-1940 Klas 11 periode S                

25 Nee Kunstgeschiedenis klas 12 periode S                

25 

Twee toetsen over examenonderwerpen, weging 3 keer en twee S.O.'s,  weging 2 keer. 

Nee Gemiddelde toetsen vaklessen klas 12 S                

 
Herkansing 
Geen opmerkingen. 
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Programma van toetsing en afsluiting 

Kunst beeldend 

 
Inleiding 
Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is  de praktijkcomponent  
van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'.  

 
Schoolexamens 
Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de  
specialisatie voor 60% mee.  

Herkansing Weging Moment Type Naam Cijfer 

20 

Mens - dier, verhoudingen naar model/protret 

Nee Module tekenen klas 10                

20 

en logboek 

Nee Vormonderzoek in plastisch materiaal klas 10 S                

20 Nee Mens en omgeving klas 10                

10 Nee Onderzoek en ontwerp  lichtobject klas 11 S                

25 

Proces, gebruikte technieken en beeld. 

Nee Uitvoeren lichtobject klas 11                

5 

Tentoonstelling en logboek 

Nee Presentatie eigen werk klas 11                

 
Herkansing 
Geen opmerkingen. 
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Programma van toetsing en afsluiting 

Kunst muziek 

 
Inleiding 
Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst  specialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is  de praktijkcomponent  
van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'.  

 
Schoolexamens 
Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de  
specialisatie voor 60% mee.  

Herkansing Weging Moment Type Naam Cijfer 

25 Nee Presentatie zingen en spelen klas 10                

15 Nee Muziekgeschiedenis klas 10 S                

15 

verslag 

Nee Onderzoek muziekstijlen klas 10 S                

25 Nee Presentatie zingen en spelen klas 11                

20 Nee Componeren en uitvoeren van een muziekstuk klas 11                

 
Herkansing 
een keer alleen bij onvoldoende 
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Programma van toetsing en afsluiting 

Kunst drama 

 
Inleiding 
Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is  de praktijkcomponent  
van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'.  

 
Schoolexamens 
Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de  
specialisatie voor 60% mee.  

Herkansing Weging Moment Type Naam Cijfer 

20 

Scènes uit Shakespeare worden behandeld en gespeeld. Leerlingen ve rzamelen achtergrondinformatie. Deze informatie wordt inhoudelijk  

passend gepresenteerd. 

Nee Shakespeare Shake klas 10                

20 Nee Toneelproductie klas 10                

20 

Geschiedenis van het Westerse theater 

Nee Dramatheorie klas 11                

40 

De gekozen monoloog wordt tijdens de les in het Engels, Frans of D uits gespeeld. 

Nee Monologentocht klas 11                

 
Herkansing 
Geen opmerkingen. 
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 Programma van toetsing en afsluiting 

Kunst dans 

 
Inleiding 
Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst  specialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is  de praktijkcomponent  
van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'.  

 
Schoolexamens 
Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de  
specialisatie voor 60% mee.  

Herkansing Weging Moment Type Naam Cijfer 

15 

Geschiedenis en maatschappelijke positie. 

Nee Werkstuk over danssoort klas 10 S                

15 

Observatie, beschrijving en analyse. 

Nee Dansvoorstelling klas 10 S                

25 Nee Presentatie verplichte figuren klas 10                

15 

Observatie, beschrijving en analyse. 

Nee Dansvoorstelling klas 11 S                

30 Nee Presentatie vrije figuren klas 11                

 
Herkansing 
Geen opmerkingen. 
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