Eindexamen 2019-1: testcorrectie CE kunst (algemeen) havo
Beste docent kunst (algemeen),
Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift kunst
(algemeen) havo 2019? Dat kan. De kunstvakverenigingen VONKC, BDD en
VLS zoeken tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen
het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken op de dag na de
afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 10
kandidaten aan.
Wat ga je doen?
Je krijgt maandag 20 mei, na afname van het examen, het voorlopige
correctievoorschrift van het examen kunst (algemeen) havo onder
geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals
gebruikelijk gepubliceerd. Met dit voorlopige correctievoorschrift kijk je
minstens 1x een volledig examenwerk na en minstens 4x een aan jou
toegewezen deel. Je komt de volgende dag, dinsdag 21 mei, naar Utrecht om
je bevindingen met collega’s te bespreken. Met jouw nakijkervaringen vers in
het hoofd kun je, samen met jouw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE
om het conceptcorrectievoorschrift aan te passen. De vaststellingscommissie
van het CvTE besluit vervolgens wat zij hiervan overneemt, waarna het
definitieve correctievoorschrift op woensdag 22 mei om 17.00 uur wordt
gepubliceerd.
De test wordt uitgevoerd op dinsdag 21 mei in Utrecht, van 10.00 tot 16.00
uur. Je ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de
dagvergoeding bedraagt € 324,18.
Aanmelding
Indien je mee wilt doen, kun je je aanmelden bij info@vonkc.nl. Meld je dan
aan voor 8 april.
Voorwaarden aan deelname
Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Je moet een examenklas havo
hebben in 2019, bevoegd zijn voor het vak kunst (algemeen) havo en
meerjarige ervaring hebben in het corrigeren van de centrale examens kunst
(algemeen) havo. Daarnaast dien je ook lid te zijn van VONKC, de BDD of VLS.
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Docenten die werkzaam zijn of waren voor het CvTE of Cito, of die een
bestuursfunctie vervullen bij de BDD, VLS of VONKC, komen niet in
aanmerking voor deelname aan deze test.
Wij hopen dat je je op dinsdag 21 mei vrij kunt maken en mee wilt werken
aan de test. Wij begrijpen dat het een drukke tijd is, zowel voor jou als voor
je schoolorganisatie en dat je een verzoek zult moeten doen aan je
schoolleiding. Met het oog daarop heeft hebben de vakverenigingen en het
CvTE een gezamenlijke brief gereed, die je kunt meenemen bij het indienen
van je verzoek. Deze brief wordt direct na 8 april verstuurd aan de
deelnemers aan de testcorrectie.

Namens de besturen van de kunstvakverenigingen,
Anne Bos, voorzitter
Jan van Gemert, bestuurslid BDD
Reyer Ploeg, voorzitter VLS

PS Wil je bij aanmelding het onderstaande schema in je mail kopiëren en
invullen?
Voornaam en
achternaam
Naam school
Plaats school
Eerstegraads
Ja / nee
lesbevoegdheid
Aantal jaren ervaring in
de examenklas
Ik acht mijzelf
toetsdeskundig omdat …
Ik wil meedoen aan deze
test omdat …
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