Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 1 t/m week 2

Onderwerp:
8 verschillende tekenopdrachten

• 8 kleine tekeningen maken naar
eigen inzicht.

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v

In deze introductieopdracht laat je
zien wat voor vaardigheden en
technieken je beheerst op het gebied
van tekenen.

• Netjes en zorgvuldig vouwen en
tekenen.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 2

Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• Grijs tekenpotlood HB
• A3 tekenvel
Extra websites:
…
Overig:
…

• Eigen opgebouwde kennis en
inzicht toepassen in de opdracht.

Vak: BVT

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 2 t/m week 5

Onderwerp:
Kleurencirkel

• Kleurencirkel tekenen met passer
en liniaal.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 5

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v
Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• Grijs tekenpotlood HB
• Passer
• Liniaal
• A4 tekenvel
• Verf, rood, blauw, geel, zwart,
wit
• Verfkwasten, penselen.
• Mengwater
• mengverf
Extra websites:
…
Overig:
Klassikale theorie: Kleur.

•

Hoe het komt dat wij kleuren
kunnen zien.

• Theorie kleuren toepassen in de
opdracht.

•

Kleurenleer met primaire,
secundaire, tertiaire en
complementaire kleuren.

• Kleuren mengen naar juiste
verhouding waardoor secundaire
en tertiaire kleuren ontstaan.

•

Gebruik van verf, kwasten en
penselen.

• Gebruik van penselen en kwasten.
• Secuur en netjes binnen de lijnen
schilderen.

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 6 t/m week 7

Onderwerp:
Eigen kleuren mengen.
( verdiepingsopdracht)

• Nauwkeurig meten en 12 vakjes
van 5 x5 cm tekenen.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 7

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v
Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• A4 tekenpapier
• Liniaal
• Penselen
• Verf: rood, blauw, geel, zwart,
wit
• Verfkwasten, penselen
• Mengwater
• Mengpallet
Extra websites:
…
Overig:

• Kleurenleer, primaire, secundaire,
tertiaire en complementaire
kleuren.
• De werking van kleuren mengen.
• Gebruik van kwasten en penselen.

• Originele ‘nieuwe’ kleuren maken
en bijpassende namen verzinnen.
• Netjes binnen de lijnen verven.

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Lesperiode:
week 7 t/m week 9

Onderwerp:
Landschap in lijnperspectief.

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v

• Werking van lijnperspectief met
één verdwijnpunt en horizon.

Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• A4 tekenpapier
• Grijs tekenpotlood HB, H, H1
• Kleurpotloden
• Liniaal
• Gum
Extra websites:
…
Overig:
- Klassikale uitleg lijnperspectief.

• Onderdelen die in de tekening
moeten komen; zebrapad, gebouw,
bomen, achtergrond, omgeving.

Wat moet je kunnen:

• Theorie van éénpuntslijnperspectief toepassen.
• Rechte lijnen trekken met liniaal.
• Eigen creativiteit gebruiken en een
originele tekening maken .
• Netjes en secuur tekenen, kleuren
binnen de lijnen.

Toetsing:
Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 9

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 10 t/m week 11

Onderwerp:
Tekenen naar de waarneming.

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v

• De regels voor het tekenen naar de
waarneming; kijken en in de juiste
verhoudingen tekenen.

• Zo precies mogelijk het onderwerp
natekenen in de juiste
verhoudingen.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 11

Methode:
-

• De werking van licht en donker
contrast.

Hoofdstuk:
-

• Werking van verschillende grijs
teken potloden in verschillende
hardheden.

Bladzijde:
Extra materiaal:
• A4/ A3 tekenpapier
• Grijs tekenpotlood, HB, B1,
H1 etc…
• Liniaal
• Kleurpotloden
Extra websites:
…
Overig:

• Gebruik van kleur contrast ( lichtdonker, complementair, warmkoud).

• Het onderwerp in licht- donker
contrast of in een kleur contrast
inkleuren met grijs of kleurpotlood.
• Netjes en verzorgd werken.

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 11 t/m week 13

Onderwerp:
Mozaïek tegelvloer

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v

• Wat Mozaïk is en waar het
vandaan komt.

• Een vierkant tekenen van 20 x 20
cm met daarin vierkantjes van 1 x
1 cm. Alle hokjes krijgen
diagonale lijnen waardoor er in
ieder hokje een kruis ontstaat.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 13

Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• A4 tekenpapier
• Liniaal
• Tekenpotloden HB
• Viltstiften
Extra websites:
…
Overig:
Klassikale uitleg van Mozaïek en
patronen en herhaling a.d.h.v.
voorbeelden.

• De werking van patronen en
herhalingen.

• Netjes, secuur lijnen trekken en
meten.
• Een origineel patroon ontwerpen
dat per vakje wordt ingekleurd met
viltstift.
• Netjes binnen de lijnen verven.

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 14 t/m week 16

Onderwerp:
Textuur onderzoek.

• Een graffiti tag ontwerpen.

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v

• Wat textuur is.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 16

Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• A4 tekenpapier
• Grijs tekenpotlood HB
• Kleurpotloden
• Viltstiften
Extra websites:
…
Overig:
Klassikale uitleg over textuur.

• Rechte lijnen trekken met potlood
en liniaal.

• Een originele tag maken met de
vormgevingsaspecten die horen
bij graffiti.
• Netjes ontwerpen en inkleuren
met viltstiften en/ of kleurpotloden.

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: BVT

Klas: B1

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode:
week 16 t/m week 20

Onderwerp:
Letters en vormgeving.

• Nauwkeurig meten en 12 vakjes
van 5 x5 cm tekenen.

Aantal lessen er week:
2 uur, een jaar voor B1 m/h / 2 uur
een halfjaar voor B1 h/v

• Wat Graffiti en een ‘tag’ is.

• Opzoek gaan naar verschillende
texturen en dit zo duidelijk en in
detail natekenen binnen een
vakje.

Tekening: ja / nee
Weging: 1x / 2x / 3x / 4x
Deadline: Week 20

Methode:
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
• A4 tekenpapier
• Grijs tekenpotlood HB
• Kleurpotloden
• Viltstiften
• Fineliner
Extra websites:
…
Overig:

• De vormgevingsaspecten die horen
bij Graffiti.

• Netjes en gedetailleerd tekenen
met verschillende materialen naar
keuze.

