Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: KC

Klas: B1 h/v

Algemene informatie:

Wat moet je kennen:

Lesperiode:
Week 1

Onderwerp:
Kunst en cultuur, hoe en wat?
vaardigheden

Aantal lessen er week:
2 uur, een half jaar.
Methode:
Werkbladen
Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
- A4 papier
Extra websites:
Overig:
…

•

De belangrijkste
vaardigheden voor kunst en
cultuur.

-

Analyseren
Brainstormen
creëren
toepassen
reflecteren
beargumenteren

Wat moet je kunnen:
•

Je kunt d.m.v. een mindmap
in een groep brainstormen.

•

Je kunt je mening geven en
dit onderbouwen met
argumenten.

•

Je kunt reflecteren.

Toetsing:
Weging:
Mindmap - o/v/g/e
rubric reflecteren – o/v/g/e

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: KC
Algemene informatie:

Klas: B1 m/h
Wat moet je kennen:

Lesperiode:
week 2 t/m week 20

Onderwerp: Jeugdculturen

Aantal lessen er week:
2 uur, een half jaar.

• De geschiedenis en regels van
mode over de hele wereld.

Methode:
Werkblad

• De geschiedenis en kenmerken
van de kledingstijl van een
jeugdculturen.

Hoofdstuk:
Bladzijde:
Extra materiaal:
- A4 tekenpapier
- (Kleur)potloden
- A2 poster (gekleurd of wit)
- Wegwerpmaterialen
- Hobbylijm en behanglijm
Extra websites:
…
Overig:
…

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

• Onderzoek doen op internet naar
de geschiedenis van een
jeugdcultuur

Weging:
Informatieve tekst – 2x

• Door te kijken naar verschillende
Jeugdculturen een beschrijving
kunnen geven van de opvallende
kenmerken van de jouw gekozen
jeugdculturen.
• Je mening geven over de
jeugdcultuur aan de hand van de
kenmerken.
• Een net verzorgde moodboard
maken over de geschiedenis en
kenmerken van jouw gekozen
jeugdcultuur.
• Een ontwerp schetsen en
ontwerpen van een
kledingstuk/outfit die jou
interesseert en past bij jouw
jeugdcultuur.
• Een kledingstuk maken van
wegwerpmaterialen. Die bij jouw
jeugdcultuur past.

Moodboard ( afbeeldingen,
verzorging) 2- x
Schets – 1x
Kledingstuk.
(ontwerp, outfit past bij jou
jeugdcultuur en verzorging)
eindproduct – 4x
Deadline:
Informatieve tekst – week 4
Moodboard - Week 8
Schets – Week 10
kledingstuk, outfit - Week 19
Reflectie week 20

