
KUNSTDOSSIER/LOGBOEK AANWIJZINGEN: 
 

 ATTITUDE: uit dit logboek dient qua houding duidelijk te zijn 
dat je moeite hebt gedaan voor opdrachten en dat je met 
een open blik hebt gekeken en geluisterd/ hebt gewerkt aan 
opdrachten. Je laat zien respectvol te kunnen zijn.  

 DEADLINES: Je levert opdrachten altijd uitgeprint in de les 
in, waarin je het af moet hebben. Als je ziek bent of om 
geldige redenen absent bent, en je moet iets inleveren dan 
lever je dat hetzij vooraf in (als je weet dat je niet aanwezig 
kunt zijn in de les) of je levert het de eerste dag dat je weer 
op school bent in.  

 PLANNING en INFORMATIE: De actuele planning en de 
informatie uit het opdrachtenboekje van CKV kun je altijd 
vinden op http://www.kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm   

 VORMGEVING/LAY OUT: elke pagina moet er 
weloverwogen uitzien qua compositie en indeling. Je moet 
in één oogopslag kunnen zien dat je er echt aandacht aan 
besteed hebt en het visueel doordacht is.  

 VERZORGING: netjes schrijven (handgeschreven) heeft de 
voorkeur. Je mag e.e.a. ook uittypen op de computer, maar 
dan moet je de pagina's op maat uitknippen zodat ze heel 
netjes en verzorgd ingeplakt kunnen worden.  

 LIJM/VERF: gebruik GEEN natte lijmsoorten en geen verf in 
je logboek, de pagina's gaan daardoor bol staan. Gebruik 
WEL Pritt-stiften, dunne dubbelzijdige tape en als je met 
verf wilt werken doe dat dan op een los blaadje en plak het 
daarna in. 

 MEENEMEN: Dit logboek/kunstdossier heb je elke CKV les 
bij je.  

   
 

Beginnen in je kunstdossier/logboek: 
- Tegen de binnenkant van de voorzijde van de kaft plak je de 
pagina hiernaast.  
- Basis info. Op de 1e (rechter) pagina noteer je jouw NAAM; KLAS; 
en plak je een leuke selfie waar ik je goed op kan herkennen.  
- Dan sla je een (linker) pagina over en vervolgens komt de:  
- Inhoudsopgave. Op de rechterpagina begin je met de 
inhoudsopgave. (Zet inhoudsopgave bovenaan die pagina) 
- Sla dan ca. 4 pagina's over.  
- Cultureel zelfportret (kunstautobiografie, deel 1). Noem die 
pagina 1 en tel vanaf hier verder. Begin dan weer op een 
rechterpagina met jouw cultureel zelfportret. Daarin beschrijf je iets 
over jezelf: waar je woont, wat je interessant vindt (hobby's, maar 
ook in de kunsten - specifieke boeken, films, muziek, schilderijen, 
reizen/landen/culturen etc.). Je plakt er afbeeldingen bij die je 
zorgvuldig hebt bekeken en geselecteerd omdat ze als afbeelding 
interessant en passend zijn bij jouw cultureel zelfportret.  
- Analyse achtergrond van culturele smaak/waarden. Op de 
volgende pagina, ga je op de linkerzijde, beschrijven wat maakt dat 
jij die smaak/keuzes hebt ontwikkeld, die je beschreven hebt in je 
culturele zelfportret.  
- Interview met familielid/leden/verzorgende(n). Op de volgende 
pagina rechts, ga je in gesprek met je ouder(s)/verzorger(s) en/of je 
grootouders. Je probeert door goed en aandachtig te luisteren, te 
achterhalen hoe het komt dat jij de smaak en waarden hebt 
ontwikkeld die jij hebt ontwikkeld. Noteer de vragen en kort de 
antwoorden.   
- Alvast over nadenken: In de volgende les gaan we een kunstwerk 
waar jij echt razend enthousiast over bent, analyseren. Denk 
hierover na, kies al een werk uit en breng dat mee naar de les.  
- Alvast verzamelen: Afbeeldingen voor de omslag van je kaft.  
 

Knip dit overzicht uit en plak het tegen de binnenkant van de voorzijde van de kaft van je kunstdossier.  



 

GESPREKS-GEREEDSCHAPPEN:  
 

Opgevallen: Wat valt jou op of trekt je aandacht in wat de ander 
heeft gemaakt, geschreven, gezegd? Met andere woorden, wat 

heb jij in het bijzonder gezien hier? Ben specifiek.  
 

Waarderen: Deel met de ander wat je leuk vindt, wat je 
waardeert of mooi vindt in datgene wat de ander heeft 

geschreven, gemaakt of gezegd. Ben specifiek.    
 

 Stel vragen: Bevraag gericht op meer details. Stel vragen die je 
een beter idee geven over het perspectief van de ander.   

 

 Knippen: Knip en plak een zinsnede/zin die je aanspreekt uit 
datgene wat de ander heeft gezegd of geschreven en stel 

daarover vragen of geeft aan wat maakt dat je datgene wat je hebt 
uitgeknipt zo interessant of belangrijk vindt.    
 

Verbinden: Maak een verbinding tussen iets uit datgene wat de 
ander gezegd, geschreven of gemaakt heeft en iets dat jij herkent 

(herinneringen, ervaringen, gevoelens of ideeën)    
 

 Uitbreiden: Beschrijf hoe datgene wat gezegd, geschreven of 
gemaakt is, jouw gedachten in nieuwe richtingen heeft gestuurd. 
Of hoe het je een nieuw perspectief op dingen heeft gegeven.  

 

SPELREGELS BIJ HET VOEREN VAN GESPREKKEN:  

 Alle relevante informatie wordt gedeeld  

 De groep zoekt naar overeenstemming  

 De groep neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen  

 Onderbouwing word van je verwacht  

 Uitdagende ideeën mogen  

 Alternatieven worden besproken voordat een besluit wordt 
genomen  

 Iedereen in de groep wordt aangemoedigd om te praten door de 
anderen.  
 

SPREEKREGELS BIJ HET VOEREN VAN GESPREKKEN:  

 Iedereen zou een kans moeten krijgen te praten  

 Naar iedereen zou aandachtig geluisterd moeten worden  

 Aan iedereen zouden deze vragen gesteld moeten worden: 

 Wat denk je?  

 Wat maakt dat je dat denkt/zegt?  

 Kijk en luister naar de persoon waar je tegen spreekt  
 
Na een discussie zou de groep overeenstemming moeten 
proberen te bereiken over een idee waar de groep zich in kan 
vinden. Er mag altijd verschil van mening zijn, maar soms moet je 
naar een oplossing zoeken waarin iedereen zich wel kan vinden.  
 

EEN DISCUSSIE IS IETS ANDERS DAN EEN GESPREK/DIALOOG 

 
Wegerif, R. (2010). Mind Expanding. 

Knip dit overzicht uit en plak het tegen de binnenkant van de achterzijde van de kaft van je kunstdossier. 
Bron: http://learn.outofedenwalk.com/dialogue-toolkit/ ( Out of Eden Learn - Harvard GSE.) 

 
Voeg hier nu een eigen gereedschap toe, voor nog iets dat jij belangrijk vindt in gesprekken.  


