
Conservatorium Kortrijk
Aanpak derde trimester

Beste leerlingen en ouders,

Zoals jullie weten beleven we ongeziene en bevreemdende tijden: de corona-epidemie heeft de hele we-
reldbevolking in zijn greep. Het blijft koffiedik kijken hoe de toestand de komende weken zal evolueren. 
Ook voor onze school zal het derde trimester er helemaal anders uitzien dan normaal. Langs deze weg 
willen we jullie duidelijkheid verschaffen over hoe we de weken na de paasvakantie zullen vormgeven.



Gezien deze zeer uitzonderlijke situatie worden alle openbare toonmomenten dit schooljaar afgelast. 
Om voor het derde trimester toch nog een duidelijk leerdoel te hebben én bijkomend onze leerlingen te 
kunnen evalueren, werken we dit schooljaar met: (1) een eindproject, (2) een portfolio of (3) permanente 
evaluatie.

Hieronder staat voor elk vak beschreven welke evaluatievorm wordt gehanteerd en wat de specifieke in-
houd ervan is.  Een eindproject, portfolio of permanente evaluatie vervangt enkel het tweede toonmo-
ment, dat wil zeggen dat de verdeelsleutel (met oa. dagelijks werk, technische proef…) voor het eindresul-
taat van de leerling ongewijzigd blijft.

Permanente evaluatie: Dans

Voor het volledige domein dans geldt het principe van permanente evaluatie. Voor meer details over 
invulling van het derde trimester: zie verder in dit document.

Eindprojecten: Muziek

Wat betreft de uitvoering van de eindprojecten zijn er voor het domein muziek twee mogelijke scenario’s:

IN HET GEVAL DAT DE SCHOOL TERUG OPSTART IN DE MAAND APRIL/MEI: 
• De eindprojecten vinden plaats in ‘klascontext’. Er is geen extern jurylid, geen publiek. Enkel voor de over-

gangsgraden is de directeur aanwezig.  
• De planning voor deze eindprojecten wordt pas gemaakt als we zekerheid hebben over wanneer de 

school opengaat, maar de start van deze cyclus zal zeker niet voor midden mei zijn.

IN HET GEVAL DAT DE SCHOOL PAS IN JUNI TERUG OPSTART, OF DIT SCHOOLJAAR NIET MEER OPENGAAT:
• Het eindproject wordt thuis door de leerling opgenomen op video. Over het tot stand komen van die 

video’s: zie verder in dit document.  
• De afgewerkte video’s worden verzameld door de vakleerkracht en worden geüpload naar één centra-

le OneDrive opslagruimte. Iedere vakleerkracht met als evaluatiesysteem ‘eindproject’ krijgt toegang 
tot één map op deze OneDrive opslagruimte, waar de video’s van zijn/haar klas kunnen komen.  

• De video’s van de eindprojecten zullen beoordeeld worden door de vakleerkracht. Voor de overgangs-
graden gebeurt dat in samenspraak met de directeur.

• Het uploaden en beoordelen van de video’s gebeurt tussen 4 juni en 20 juni.

Eindprojecten: Woord

Wat betreft de uitvoering van de eindprojecten wordt er voor het domein woord enkel met video gewerkt:

• Het eindproject wordt thuis door de leerling opgenomen op video. Over het tot stand komen van die 
video’s: zie verder in dit document.

• De afgewerkte video’s worden verzameld door de vakleerkracht en worden geüpload naar één centra-
le OneDrive opslagruimte. Iedere vakleerkracht met als evaluatiesysteem ‘eindproject’ krijgt toegang 
tot één map op deze OneDrive opslagruimte, waar de video’s van zijn/haar klas kunnen komen.

• De video’s van de eindprojecten zullen beoordeeld worden, voor de overgangsgraden door de vakleer-
kracht in samenspraak met de directeur, voor alle andere graden enkel door de vakleerkracht.

• Het uploaden en beoordelen van de video’s gebeurt tussen 4 juni en 20 juni.

Portfolio: Muziek en Woord

Wat betreft het verzamelen van de portfolio’s geldt voor zowel domein woord als muziek:

• IN BEIDE GEVALLEN, LOS VAN DE OPENINGSDATUM VAN DE SCHOOL worden de portfolio’s verzameld 
door de betreffende vakleerkracht en geüpload naar één centrale OneDrive opslagruimte. Elke vak-
leerkracht krijgt ook hier een eigen map. De portfolio’s worden beoordeeld en maken deel uit van de 
evaluatie.

Op de volgende pagina’s volgt een gedetailleerd overzicht per domein en per vak.

TOONMOMENTEN EN EVALUATIE



DOMEIN MUZIEK 

Instrument/zang/begeleidingspraktijk klassiek & JPR: eindproject 

Inhoud van het eindproject: 

• Voor alle evaluatietrajecten, uitgezonderd liefhebber: 2 repertoirestukken 
• Traject liefhebber: 1 repertoirestuk 
• Maximale duurtijd programma: 10 min. De minimale duurtijd is niet vastgelegd. 

Indien live uitvoering in klascontext: 

• Sessie met alle overgangsgraden in 
bijzijn van de directeur 

• Sessie met alle andere graden met de 
vakleerkracht 

• Er wordt met pianobegeleiding 
gewerkt. 

Indien video-opname: 

• De leerkracht coacht elke leerling bij het maken van de 
video-opname. Er kunnen verschillende versies over en 
weer gaan, met de nodige feedback. 

• De opnamekwaliteit is van ondergeschikt belang. 
• De video wordt opgenomen zonder pianobegeleiding, 

maar er kan eventueel wel een CD gebruikt worden. 
• Voor het uitwerken van de video’s moedigen we 

creativiteit aan. 
• De leerkracht verzamelt eerst alle definitieve video’s en 

dan pas worden deze geüpload op de OneDrive. 
• Leerlingen of ouders hoeven zelf geen bestanden te 

uploaden naar de OneDrive omgeving. 
Alle ensembles Groepsmusiceren klassiek & JPR: permanente evaluatie 

• Toonmoment 2 vervalt volledig uit de evaluatie en er wordt niet met afstandsonderwijs gewerkt. 
• Indien de school kan openen midden mei en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan 

worden, dan zullen er wel nog lessen plaatsvinden tot eind juni. 
Opmaatjes (muziekinitiatie): permanente evaluatie 

• Er kan afstandsonderwijs georganiseerd worden door middel van gerichte opdrachten. 
• Als de school terug open gaat en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan worden, 

hervatten de lessen tot eind juni. 
MCV 2: permanente evaluatie // behalve voor zangproeven 2.4: eindproject 

• Wat betreft zangproeven 2.4: 
o Er wordt één zangles met CD-begeleiding gekozen door de vakgroep MCV. 
o De zangproef vindt ofwel ‘live’ plaats in klascontext (indien school open in april/mei) of wordt thuis 

door de leerling opgenomen op video (indien de school opengaat in juni of niet meer opengaat). 
• Alle andere elementen van de cursus MCV 2 worden in principe permanente evaluatie. 
• Als de school terug open gaat en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan worden, 

hervatten de lessen tot eind juni. 
• In het geval dat er nog voldoende lessen overblijven, kan eventueel nog een intern theoretisch examen 

georganiseerd worden. 
Indien zangproeven ‘live’ in klascontext: 

• Er worden sessies georganiseerd per 
klas vanaf midden mei. 

Indien zangproeven via video: 

• De betrokken leerkracht coacht elke leerling bij het maken 
van de video-opname. Er kunnen verschillende versies 
over en weer gaan, met de nodige feedback. 

• De opnamekwaliteit is van ondergeschikt belang. 
• De video wordt opgenomen met CD begeleiding. 
• Voor het uitwerken van de video’s moedigen we 

creativiteit aan. 
• De leerkracht verzamelt eerst alle definitieve video’s en 

dan pas worden deze geüpload op de OneDrive. 
• De ouders of leerlingen dienen zelf geen filmpjes te 

uploaden naar de OneDrive omgeving. 
 



MCV 3 klassiek & JPR + Muziekgeschiedenis: portfolio 

• Iedere leerling krijgt via de vakleerkracht een gerichte thuisopdracht voor het portfolio, in te leveren tegen ten 
laatste 20 juni. 

• De portfolio’s worden verzameld door de vakleerkracht en daarna geüpload op OneDrive door de 
vakleerkracht. Dit kan vanaf 4 juni tot ten laatste 20 juni. 

• De leerlingen zelf dienen geen documenten up te loaden naar de OneDrive omgeving. 
• Het portfolio wordt beoordeeld door de vakleerkracht en dient als evaluatie voor dit schooljaar. 

Experimentele muziek & DJ: eindproject 

• Iedere leerling werkt thuis indien mogelijk aan een eindproject. Dit kan zowel audio als video zijn. 
• Deze eindprojecten worden verzameld en daarna geüpload op OneDrive door de vakleerkracht. Dit kan vanaf 4 

juni tot ten laatste 20 juni. 
• De leerlingen moeten zelf geen bestanden uploaden naar de OneDrive omgeving. 
• De eindprojecten van de eindgraden worden beoordeeld door de directeur in samenspraak met de 

vakleerkracht. De overgangsgraden worden beoordeeld door de vakleerkracht. 
Muziektheorie, compositie, arrangeren, instrumentenleer klassiek: portfolio 

• Het portfolio bevat: 1 compositie, 1 harmonieoefening en (indien van toepassing) enkele diverse 
arrangementen. 

• De portfolio’s worden verzameld en daarna geüpload in PDF op OneDrive door de vakleerkracht. Dit kan vanaf 
4 juni tot ten laatste 20 juni.   

• De leerlingen moeten zelf geen documenten uploaden naar de OneDrive omgeving. 
• Het portfolio wordt beoordeeld door de directeur in samenspraak met de vakleerkrachten. 

Muziektheorie (‘hogere graad notenleer’): permanente evaluatie 

• Er kan afstandsonderwijs georganiseerd worden via de vakleerkracht door middel van gerichte opdrachten. 
• Als de school terug open gaat en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan worden, 

hervatten de lessen tot eind juni. 
 

DOMEIN WOORD 

Plankgastjes (initiatie): permanente evaluatie 

• Er kan afstandsonderwijs georganiseerd worden door middel van gerichte opdrachten. 
• Als de school terug open gaat en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan worden, 

hervatten de lessen tot eind juni. 
Woordatelier: permanente evaluatie // behalve voor 2.4: eindproject 

• Voor 2.1/2/3: 
o Er kan afstandsonderwijs georganiseerd worden door middel van gerichte opdrachten. 
o Als de school terug open gaat en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan 

worden, hervatten de lessen tot eind juni. 
• Voor 2.4: Eindproject 

o De leerlingen werken individueel aan een korte video als eindproject. 
o De duurtijd van deze video is maximaal 10 min., de minimumduur is niet vastgelegd. 
o Waar mogelijk (bv. gezinnen met broertjes of zusjes of indien de school tijdig opengaat) kan er ook in 

groepjes gewerkt worden. 
o De leerkracht coacht elke leerling bij het maken van de video-opname. Er kunnen verschillende 

versies over en weer gaan, met de nodige feedback. 
o Alle definitieve video’s worden verzameld door de vakleerkracht en vanaf 4 juni geüpload naar de 

gepersonaliseerde map in OneDrive. 
o De leerlingen moeten zelf geen bestanden uploaden naar de OneDrive omgeving. 
o Tussen 4 juni en 20 juni worden de video’s beoordeeld door de vakleerkrachten in samenspraak met 

de directeur. 
 



Dramastudio, woordstudio & speltheater (3e graad), 3.1 & 3.2: permanente evaluatie 

• Via afstandsonderwijs kan er gewerkt worden aan gerichte opdrachten. 
• Indien de school terug opengaat, worden de lessen hervat tot eind juni. 
• In bepaalde gevallen kan de vakleerkracht in samenspraak met de directeur beslissen om aan een eindproject 

te werken. 
Dramastudio, woordstudio & speltheater (3e graad), 3.3: eindproject 

• De leerlingen werken individueel aan een korte video als eindproject. 
• De duurtijd van deze video is maximaal 10 min., de minimumduur is niet vastgelegd. 
• Waar mogelijk (bv. gezinnen met broer of zus of indien de school tijdig opengaat) kan er ook in groepjes 

gewerkt worden. 
• De leerkracht coacht elke leerling bij het maken van de video-opname. Er kunnen verschillende versies over en 

weer gaan, met de nodige feedback. 
• Alle definitieve video’s worden verzameld door de vakleerkracht en vanaf 4 juni geüpload naar de 

gepersonaliseerde map in OneDrive. 
• De leerlingen moeten zelf geen bestanden uploaden naar de OneDrive omgeving. 
• Tussen 4 juni en 20 juni worden de video’s beoordeeld door de vakleerkrachten, in samenspraak met de 

directeur. 
 

Vierde graad: afstudeerrichtingen Acteur, Spreker/Verteller, Cabaret/Comedy, Singer-Songwriter 
& Radio: eindproject 

• Alle leerlingen vierde graad werken aan een korte video als eindproject. 
• De duurtijd van deze video is maximaal 10 min., de minimumduur is niet vastgelegd. 
• Waar mogelijk (bv. gezinnen met broer of zus of indien de school tijdig opengaat) kan er ook in groepjes 

gewerkt worden. 
• De leerkracht coacht elke leerling bij het maken van de video-opname. Er kunnen verschillende versies over en 

weer gaan, met de nodige feedback. 
• Alle definitieve video’s worden verzameld door de vakleerkracht en vanaf 4 juni geüpload naar de 

gepersonaliseerde map in OneDrive. 
• De leerlingen moeten zelf geen bestanden uploaden naar de OneDrive omgeving. 
• Tussen 4 juni en 20 juni worden de video’s beoordeeld door de vakleerkrachten in samenspraak met de 

directeur. 
Schrijver: portfolio 

• Er wordt een portfolio samengesteld voor dit schooljaar. 
• De portfolio’s worden verzameld en daarna geüpload op OneDrive door de vakleerkracht. Dit kan vanaf 4 juni 

tot ten laatste 20 juni.   
• De leerlingen moeten zelf geen bestanden uploaden naar de OneDrive omgeving. 
• Het portfolio wordt beoordeeld door de vakleerkracht. 

 

DOMEIN DANS 

Voor alle dansvakken in alle graden: permanente evaluatie 

• De evaluatiemomenten die er dit schooljaar geweest zijn blijven geldig. 
• ‘Conservatorium Danst’ op 6 juni wordt afgelast. 
• Indien mogelijk kan er afstandsonderwijs georganiseerd worden door middel van gerichte opdrachten. 
• Als de school terug open gaat en alles conform de veiligheidsvoorschriften georganiseerd kan worden, 

hervatten de lessen tot eind juni. 
 



• Alle videobestanden & portfolio’s worden bewaard tussen 4 juni en 1 juli op de beveiligde cloud-omge-
ving OneDrive van Microsoft. Na 1 juli worden alle bestanden gewist.

• De video’s van leerlingen zijn enkel toegankelijk voor de betrokken vakleerkracht en de directeur van het 
Conservatorium.

Overzicht van alle activiteiten die geannuleerd worden tot eind juni
• Alle openbare & niet openbare toonmomenten
• 16/5: Dag van de accordeon
• 6/6: Conservatorium Danst
• 27/6: Uitzwaai

Activiteiten die uitgesteld worden naar volgend schooljaar
• Expo 150 jaar Conservatorium

Activiteiten die onder voorbehoud toch nog doorgaan
• 20/6: Conservatoriummarkt, enkel indien de scholen terug opgestart worden en de veiligheidsnor-

men gerespecteerd kunnen worden.
• 22 & 23/6: Kennismakingsdagen basisonderwijs, enkel indien de scholen terug opgestart worden en 

de veiligheidsnormen gerespecteerd kunnen worden.

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN

UITGESTELDE ACTIVITEITEN

DOORGAANDE ACTIVITEITEN


