
 

 

 pagina 1 van 3 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 3 mavo  

en een aantal leerlingen van 4 mavo 

 

 

Zwolle, 3 september 2021 

Kenmerk: 2021/028/uit 

Betreft: Eerste CKV-dag 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Zoals u wellicht bekend is, krijgen de leerlingen in  

3 mavo een nieuw schoolvak aangeboden, genaamd Kunstvakken 1 (CKV), waarbij de culturele en 

kunstzinnige vorming van de leerlingen centraal staat. Kunstvakken 1 is een wettelijk verplicht 

eindexamenvak voor alle leerlingen van 3m, dat met de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten 

moet worden.  

 

Vier CKV-dagen                                                                                                                                                             

Om het vak voor de leerlingen interessanter en dus aantrekkelijker te maken, is ervoor gekozen CKV 

aan te bieden in de vorm van culturele projectdagen en dus niet meer als een traditioneel schoolvak 

van 1 lesuur per week. Dat betekent dat de leerlingen gedurende elk van de vier lesperiodes 

(kwartielen) die het cursusjaar telt, een CKV-dag mee gaan maken.  

 

De data waarop deze projectdagen worden georganiseerd, zijn: vrijdag 10 sept. 2021, vrijdag 19 nov. 

2021, donderdag 27 januari 2022 en maandag 30 mei 2022.  

 

Deze CKV-projectdagen tellen mee als officieel eindexamenvak en het deelnemen hieraan is dus 

verplicht. Alle leerlingen worden dan ook op hun deelname (inzet en creativiteit) beoordeeld.  

Behalve de eerste CKV-dag op 10 september aanstaande (die tot ongeveer 14.00 uur duurt) worden de 

leerlingen op de drie andere hierboven genoemde data tot en met het 8e lesuur op school (of soms op 

een andere locatie) verwacht, ook als zij volgens hun reguliere lesrooster op die dagen eerder vrij 

zouden zijn geweest (in verband met de verplichte onderwijstijd). 

 

Vrijdag 10 september 2021 

Deze dag wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Zwolse culturele organisatie 

Kunsteducatie Nederland.  

 

De leerlingen krijgen op deze datum allemaal in klassenverband vier workshops aangeboden  

(Rap en/of Theater en/of Dans en/of Groepskunstwerk), verzorgd door professionele kunstenaars  

op verschillende locaties in de stad.  

Elke 3m-klas heeft overdag een ander programma.  

De leerlingen blijven dus de hele dag bij hun eigen klas.  

De begeleiding van de klassen wordt verzorgd door (zoveel mogelijk) de 

eigen mentoren en/of andere docenten van het 3 mavoteam.  
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Daarnaast zullen enkele andere docenten van de vakgroep CKV als contactpersoon namens de school 

aanwezig zijn.   

 

Programma en Tijdschema vrijdag 10 september 
 
Locatie: 
- 3m1 en 3m2: Floreshuys 
- 3m3 en 3m4 + de leerlingen van 4 mavo (zij zijn ingedeeld bij 3m4):  School 

Tijdschema, zowel op school als bij Floreshuys: 
08.40 uur: verzamelen! 
09.00 – 09.45 uur: 1e workshop 
10.00  –  10.45 uur: 2e workshop 
Fietsen (van locatie wisselen) 
11.15 –  12.00 uur: 3e workshop 
12.15 – 13.00 uur: 4e workshop 
 
De vier workshops: 
Floreshuys: 

1. Escapevan 
 Je wordt opgesloten met een groepje in een bijzondere escaperoom. Door creatief denken,  
               samenwerken en goede communicatie moet je proberen zo snel mogelijk uit te breken. 

 2. Live Motion/ Stille Film 
 Ga aan de slag met je eigen verhaal in de workshop Live Motion. Door middel van het 

fotograferen van elke minieme stap die gezet wordt, kom je tot je eindresultaat. Je kunt 
mensen nemen als onderwerp, maar ook voorwerpen tot leven brengen.  

 Stille Film: Met een camera ga je op pad om samen met een groep een komische slapstickfilm 
te maken.  

School: 
 3. Graffiti tekenen 
 De stijl van graffiti is bekend van het spuitwerk buiten. Maar het echte ontwerpen en de eerste  
               concepten beginnen op de tekentafel! 

4. Virtual Reality 
 Stap in de virtuele wereld die je zelf maakt met de interactieve app Cospaces. 

 

In de les wordt e.e.a. nog door de mentoren uitgelegd. 

Het is verder van belang dat de leerlingen hun fiets, gemakkelijk zittende kleding, een lunchpakket en 

iets te drinken meenemen. 

 

We maken er een mooie, culturele CKV-dag van! 

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s van de vakgroep CKV, 

 

Martin Uiterwaal  

Docent CKV 
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Verdeling van de klassen, per workshop: 

Let op: De leerlingen uit 4 mavo zijn ingedeeld bij 3M4! 

 

3m1 Volgorde workshops:  1 – 2 – 3 – 4  (Beginnen dus in het Floreshuys) 

 

3m2 Volgorde workshops:  2 – 1 – 4 – 3  (Beginnen dus in het Floreshuys) 

 

3m3 Volgorde workshops:  3 – 4 – 1 – 2  (Beginnen dus op school) 

 

3m4 Volgorde workshops:  4 – 3 – 2 – 1  (Beginnen dus op school) 

 

 

Nogmaals de tijden: 
 
09.00 – 09.45 uur: 1e workshop 
10.00  –  10.45 uur: 2e workshop 
Fietsen (van locatie wisselen) 
11.15 –  12.00 uur: 3e workshop 
12.15 – 13.00 uur: 4e workshop 
 
 
Locatie Floreshuys: 
 
Floresstraat 7 
8022 AD Zwolle 
 
Tot slot:  
De leerlingen die beginnen in het Floreshuys, mogen ook verzamelen op school (om 08.30 uur!).  
Dan kunnen zij er samen naartoe fietsen. 


