
 
 
 
 

 
 
 
ATHENEUM 4 

BIJLAGE SCHOOLEXAMEN 2022- 2023 
(cohort 2022 - 2025) 
 

VAK: CKV 
Maatwerk doubleurs  Ath 4 22-23  
 

Periode  SE-toets Vorm Stofomschrijving Gewicht 

4A1 en 2 1 Schriftelijk en 
praktische 
opdrachten 

De schoolexamens bevatten geen (centraal) 
examenonderdelen 
 
- Portfolio deel 1 CA / PO / ISA 

 
CA1  inleveren week 42 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
 
ISA1 inleveren week 45 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
 
PO1 inleveren week 3 laatste les van de week 
(alle hulpmiddelen toegestaan) 
Deadline week 3 laatste les van de week 
 
Domein: A (verkennen) B (verbreden) 
 

1 

4A12 2 Schriftelijk - Reflectie portfolio 

De leerling schrijft een reflectie/beschouwing 
van 1000 woorden waarbij hij/zij reflecteert 
op de ondernomen CA1, ISA1 en PO1. De 
leerling koppelt de door hem/haar 
ondernomen CA1, ISA1 en PO1 aan de 
maatschappelijke relevantie van de kunsten 
in onze huidige samenleving in onze tijd. De 
leerling gebruikt hiervoor ook actuele 
publicaties over de rol van kunsten in de 
samenleving (krant, literatuur, internet). 
 
Inleveren week 45 laatste les van de week 
(alle hulpmiddelen toegestaan) 
 

1 

4A3 3 Schriftelijk en 
praktische 
opdrachten 

- Portfolio deel 2 CA / PO / ISA 
 
PO2  inleveren week 16 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
 
ISA2 inleveren week 14 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
 
CA2 inleveren week 11 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
Deadline week 11 laatste les van de week 

1 



 
Domein: B (verbreden) C (verdiepen) 
 

4A3 4 Schriftelijk - Reflectie portfolio 

De leerling schrijft een reflectie/beschouwing 
van 1000 woorden waarbij hij/zij reflecteert 
op de ondernomen CA1, ISA1 en PO1. De 
leerling koppelt de door hem/haar 
ondernomen CA1, ISA1 en PO1 aan de 
maatschappelijke relevantie van de kunsten 
in onze huidige samenleving in onze tijd. De 
leerling gebruikt hiervoor ook actuele 
publicaties over de rol van kunsten in de 
samenleving (krant, literatuur, internet). 
 
Inleveren week 14 laatste les van de week 
(alle hulpmiddelen toegestaan) 

 

1 

4A4 5 Schriftelijk en 
praktische 
opdrachten 

- Portfolio deel 3 CA / PO / ISA / KD 
 

ISA3 presentaties week 19 t/m week 26 
 
CA3 inleveren week 22 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
 
PO3  inleveren week 24 laatste les van de 
week (alle hulpmiddelen toegestaan) 
 
Kunstdossier week 26 laatste les van de week 
(alle hulpmiddelen toegestaan) 
Deadline week 26 laatste les van de week 
 
Domein: C (verdiepen) D (verbinden) 
 

1 

4A4 6 Schriftelijk - Reflectie portfolio 

De leerling schrijft een reflectie/beschouwing 
van 1000 woorden waarbij hij/zij reflecteert 
op de ondernomen CA1, ISA1 en PO1. De 
leerling koppelt de door hem/haar 
ondernomen CA1, ISA1 en PO1 aan de 
maatschappelijke relevantie van de kunsten 
in onze huidige samenleving in onze tijd. De 
leerling gebruikt hiervoor ook actuele 
publicaties over de rol van kunsten in de 
samenleving (krant, literatuur, internet). 
 
Inleveren week 22 laatste les van de week 
(alle hulpmiddelen toegestaan) 

 

1 



5A1 en 2 4 Schriftelijk en 
praktische 
opdrachten 

- Portfolio deel 4 CA / PO / ISA / KD 
CA4  inleveren week 46 laatste les van de week  
PO4 inleveren week 46 laatste les van de week  
CA5 presenteren week 44 t/m 47 Kunstdossier 
week 48 laatste les van de week 

Deadline week 49 laatste les van de week 

Domein: C (verdiepen) D (verbinden) 

 

  Herkansing 
schriftelijk 
 

Het eindcijfer CKV  maakt deel uit van het 
combinatiecijfer (zie voor de regelgeving het 
examenreglement 2022-2023). 

 

  Doubleren Doublureregeling conform examenreglement 
SVOPL 22-23 artikel 7 

 
 
 
 

  Terugvaloptie In geval van overstappen van A4 naar 
H4 mogen de 
schoolexamenonderdelen blijven staan 
maar worden door de docent her 
gewaardeerd op het niveau waarop de 
leerling de schoolexamens aflegt. 

 

 
 


