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Inleiding
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de vernieuwingen in het VMBO binnen het Valuascollege gestart. Het
examenprogramma bestaat uit de AVO vakken.

Schoolexamen en centraal examen
Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit twee delen: het centraal examen en het
schoolexamen.
Lichamelijke Opvoeding, Lichamelijke Opvoeding 2, Kunstvakken 1 (ckv) en Maatschappijleer 1
kennen alleen het schoolexamen.
Als voor het vak ook centraal examen wordt afgenomen, is het schoolexamencijfer bij alle leerwegen
de helft van het eindcijfer. Het resultaat van het centraal examen is dan de andere helft.
Voor ieder vak wordt van tevoren vastgesteld welke toetsen meetellen voor het schoolexamen. In het
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vind je hiervan per vak de beschrijving. Bij het maken
van toetsen moet de leerling, net als bij elk verblijf op school, het schoolpasje bij zich hebben.

Lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 (CKV)
Lichamelijke Opvoeding en CKV worden met de kwalificatie voldoende of goed afgesloten.
Bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling.
Als de leerling de kwalificatie niet heeft behaald, wordt hij in de gelegenheid gesteld middels
aanvullende toetsing deze kwalificatie alsnog te behalen. Door tijdige bijsturing tijdens het proces van
uitvoering zal de leraar/examinator trachten te voorkomen dat van aanvullende toetsing (herkansing)
gebruik moet worden gemaakt.
Als het vak niet met de vereiste kwalificatie wordt afgesloten, kan geen diploma worden uitgereikt.

Maatschappijleer 1
Maatschappijleer 1 wordt met een cijfer afgesloten, dat meetelt bij de slaag-/zakregeling.
Voor maatschappijleer 1 geldt een examenregeling (zie in het examenreglement onder herexamen en
herkansing (Artikel 4.6.2)

LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding)
In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s loopt LOB als een rode draad door het
programma en neemt LOB een centrale plaats in het programma. LOB zit daarom in de kern van de
examenprogramma’s. Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die de leerling inzet bij nieuwe
loopbaanervaringen en het maken van loopbaankeuzes. Dit geldt dus niet alleen voor een
vervolgopleiding of een baan, maar voor alle loopbaankeuzes die gemaakt moeten worden. De
leerling kan deze vaardigheden zijn gehele loopbaan blijven gebruiken. De leerling bouwt in het kader
van LOB een digitaal portfolio op.
Binnen de theoretische leerweg is er een apart PTA voor LOB.
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Toetsen
Naast de gebruikelijke mondelinge en schriftelijke toetsen zijn er ook praktische opdrachten,
handelingsopdrachten en ICT-toetsen, waarbij van de computer wordt gebruik gemaakt.

Praktische opdrachten
Door het uitvoeren van deze opdrachten moet de leerling aantonen dat ze de geleerde stof kan
toepassen in een praktische situatie. De beoordeling van de in het PTA vermelde opdrachten bestaat
uit een cijfer dat meetelt voor het schoolexamen.
Afronding van de praktische opdrachten vindt plaats in de periode dat deze in het vak-PTA is
aangegeven. De inhoudelijke eisen en beoordelingscriteria worden in de lessen vooraf met de
leerlingen besproken.

Handelingsopdrachten
Bij een aantal vakken moet de leerling aantonen dat ze over bepaalde vaardigheden beschikken, of
dat ze een bepaalde handeling hebben uitgevoerd, of dat ze een bepaalde hoeveelheid oefenstof
afgewerkt hebben
Alle handelingsdelen moeten met “voldoende” zijn beoordeeld om het schoolexamen voor een vak te
kunnen afsluiten. Het handelingsdeel wordt door de docent afgevinkt” en levert geen cijfer op.

Herkansingen
In het derde leerjaar heeft de leerling recht op maximaal twee herkansingen binnen de AVO vakken
(herkansingsweek eind juni).
In het vierde leerjaar heeft de leerling recht op maximaal vier herkansingen binnen de AVO vakken
(twee in de examenweek december (periode 1) en twee in de SE/herkansingsweek maart/april
(periode 2)).
Een niet ingezette herkansing kan niet opgespaard worden tot een volgende herkansingsweek. Iedere
toets mag ten hoogste één keer herkanst worden.
Het is niet toegestaan een toets uit leerjaar drie te herkansen in leerjaar vier.
Het is niet toegestaan een toets uit periode 1 te herkansen in periode 2 (leerjaar 4).

Inhalen
Indien een leerling een PTA-toets verzuimt, dient hij/zij deze volgens bijgevoegd (bijlage 1)
stroomschema in te halen. Er is sprake van een duidelijk onderscheid tussen geoorloofd en
ongeoorloofd verzuim.

Inzage
10 schooldagen na afname van de toets dient deze te zijn besproken met de leerlingen c.q. is er
inzage geweest en dient de beoordeling aan de leerlingen te zijn medegedeeld, tenzij er zich
bijzondere omstandigheden voordoen. Tevens zorgt de docent ervoor dat de cijfers binnen 5 dagen
na bespreking van de toets zijn ingevoerd in Magister. NB: Alleen een leerling die de toets gemaakt
heeft, heeft recht op bespreking/inzage.
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Examendossier
Het examendossier is een overzicht in magister van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten
met de behaalde resultaten en informatie over de handelingsdelen.

Doubleren
Van de vakken, die een leerling bij doublure (zittenblijven) opnieuw doet, vervallen alle cijfers, behaald
in het voorafgaande jaar. Uitzondering hierop zijn de schoolexamenvakken die met de waardering
“voldoende” of “goed” zijn afgesloten.

Vervroegd examen
Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar
toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen.
Het schoolexamen in dat vak of die vakken worden afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak in
dat leerjaar.
Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct
daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit
centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten.
De leerling heeft recht op één herkansing. Kiest de leerling om het vervroegde vak in het
voorafgaande examenjaar te herkansen, vervalt de herkansing voor het opvolgende schooljaar.

Examenvak op hoger niveau
Indien het eindexamen één of meer vakken omvat van een andere schoolsoort dan die waarvoor de
kandidaat is ingeschreven, behoort ten minste één vak tot de voorgeschreven eindexamenvakken van
de schoolsoort van inschrijving. De leerling die vervroegd examen heeft gedaan, kan geen examen
meer op een hoger niveau doen.

Terugvaloptie
Wanneer een leerling een vak volgt en examen doet op een hoger niveau, kan de leerling na het
maken van zijn/haar examen in het eerste tijdvak beslissen om terug te vallen naar het "lagere"
niveau. Deze keuze is definitief. Indien de leerling hiervoor kiest doet hij/zij het eerste tijdvak examen
opnieuw op dit "lagere" niveau in het tweede tijdvak. Dit telt niet als reguliere herkansing.
Navraag bij iedere sectie heeft opgeleverd dat het schoolexamencijfer van het hogere niveau gelijk
staat aan het schoolexamencijfer van het lagere niveau. Dit is mogelijk omdat er geen grote
discrepantie bestaat tussen beide schoolexamenprogramma’s.
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Maatwerk
Leerlingen die gedurende de examenperiode (bv verhuisleerlingen) instromen volgen het reguliere
PTA. Daar waar maatwerk noodzakelijk is wordt met elke individuele leerling hier afspraken over
gemaakt en vastgelegd in een maatwerkprogramma.
Er is een instroom die specifiek geduid kan worden. Dit is de instroom vanuit 3H(V) naar 4T en deze
vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Voor deze leerling is een apart PTA ontwikkeld
(maatwerk-PTA).

Rapportage aan de ouders
Voor het Schoolexamen wordt gewerkt met cijfers afgerond op één decimaal. De eerste PTA-cijferlijst
is het overgangsrapport van leerjaar 3 naar leerjaar 4. In leerjaar 4 wordt in december en in april een
nieuw cijferoverzicht verstrekt. Voor aanvang van het Centraal Eindexamen ontvangen alle leerlingen
een cijferlijst met daarop het eindcijfer voor het schoolexamen en de beoordeling goed, voldoende of
onvoldoende voor CKV en Lichamelijke opvoeding.

L. Verhorevoort, onderwijsdirecteur
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Examenprogramma
Algemeen vormende vakken (AVO)
De algemeen vormende vakken worden afgesloten in zowel het schoolexamen als het centraal
schriftelijk examen (CSE), (N.B. lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 2, kunstvakken 1
(ckv) en maatschappijleer 1 kennen alleen het schoolexamen).
Het schoolexamen (SE) voor de AVO vakken wordt afgerond in leerjaar 4. De leerlingen ontvangen in
april van leerjaar 4 de definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA).
De centraal schriftelijke examens vinden plaats na de meivakantie. Het rooster wordt vastgesteld door
het college voor Toetsen en Examens (CvtE) en wordt ruim voor aanvang van de examens
gepubliceerd.
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Slaagzak regeling vernieuwingen VMBO

Uitslagbepaling
Theoretische leerweg
De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt.
Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol:
 de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het CSPE), en;
 de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het CE en het SE voor een vak, of alleen het cijfer
CSPE als er geen SE is afgenomen over het beroepsgericht profielvak, of de cijfers voor de
vakken waarover alleen een SE is afgenomen, zoals de beroepsgerichte keuzevakken);
 het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit
geval de beroepsgerichte keuzevakken en het beroepsgericht profielvak);
 de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke
opvoeding).
De kandidaat krijgt twaalf eindcijfers voor:
- Nederlands,
- Engels,
- maatschappijleer,
- lichamelijke opvoeding,
- kunstvakken I,
- twee profielgebonden avo-vakken,
- twee avo-keuzevak,
De leerling moet een profielwerkstuk voldoende hebben afgerond. De beoordeling van het
profielwerkstuk wordt op de cijferlijst vermeld.
Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het CSPE) en de cijfers voor
de schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst.
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Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de theoretische leerweg als:
1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond
een 5,5. Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt.
2. Daarnaast geldt één van de volgende voorwaarden:
- Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald.
3. Ook geldt dat de leerling alleen geslaagd is als:
- alle eindcijfers een zes of hoger zijn of;
- één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of;
- één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één
eindcijfer een zeven of hoger is, of;
- Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en de overige eindcijfers een zes of hoger
waarvan ten minste één eindcijfer een zeven of hoger is en;
- Geen eindcijfer lager is dan een vier.
4. Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken
lichamelijke opvoeding, kunstvakken I en het profielwerkstuk.
5. Ten slotte geldt dat de leerling een lob-dossier moet hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt
niet beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de
activiteiten die in het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het
programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.

9

Jaarkalender examen
2020 - 2021

DATUM

ACTIVITEIT

Week 40

01/10

PTA 2020-2022 staat op de site van het Valuascollege

Week 49

30/11

Deadline aanvraag herkansingen examenweek

Week 50

07/12 t/m 11-12

Examenweek leerjaar 4

Week 12-13

26/03 t/m 01/04

Schoolexamenweek leerjaar 4

Week 14

06/04
07/04

Cijfers SE week staan voor 17.00 uur in magister
Aanvraag herkansing Schoolexamen

Week 15

13/04
16/04

Herkansingen Schoolexamen GT/TH leerjaar 4
Cijfers herkansingen in magister voor 12.00 uur

Week 16

21/04
23/04

Deadline inhalen PTA toetsen
Kolommen PTA eindexamenklassen definitief op slot

Week 17

28/04

Definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA)

Week 11

Vanaf 15 maart

CP tekenen GL en THAVO

Week 18-19

03/05 t/m 14/05

Meivakantie

Week 20-21

17/05 t/m 28/05

CSE Gemengde Theoretische Leerweg en THavo

Week 23

09/06

Gala examenleerlingen

Week 24

16/06
17/06

Uitslag eindexamen na 15.00 uur
Aanvraag herexamen vóór 15.00 uur

Week 25

21/06 t/m 24/06

Herexamens CSE / CSPE

Week 26

02/07

Uitslag herexamen na 10.00 uur

Week 28

12/07 t/m 16/07

Examenweek BK/GT/Thavo leerjaar 3

Week 29

19/07

Diploma uitreiking 4 Gemengd /Theoretisch en THavo
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PTA programma per AVO vak
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Nederlands
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Vak: Nederlands

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Toets
Vorm
(M, S of PO)

Toetsduur in
minuten

Weging

Domein/
Eindterm

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee

K/2

Ja

SPELLING & GRAMMATICA

Leerjaar
3
1DT01

1DT02

S

S

45

45

1

1

- toets 1: spelling & grammatica:
blok 1, 2, 3

- toets 2: spelling & grammatica:
blok 4, 5, 6

Basisvaardigheden: de kandidaat kan basisvaardigheden
toepassen die betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en
presenteren.
Leervaardigheden: de kandidaat kan strategische
vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

K/3
Ja

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-,
en spreek- en gespreksdoelen
− de bevordering van het eigen taalleerproces
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.

SCHRIJFVAARDIGHEID
1DT03

1DT04

S

S

45

45

1

1

- toets 1: schrijfopdracht

- toets 2: kennismakingsbrief
(i.v.m. stage)

Oriëntatie op leren en werken: de kandidaat kan zich
oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van
Nederlands in de maatschappij.

K/1

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Schrijfvaardigheid: de kandidaat kan: − relevante informatie
verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven −
schrijfstrategieën hanteren − compenserende strategieën
kiezen en hanteren − het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking
brengen − het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek − conventies hanteren met
betrekking tot schriftelijk taalgebruik − elektronische
hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven − concepten van de
tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar.

K/7
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Ja

Ja

Bijzonderheden

LEESVAARDIGHEID
1DT05

1DT06

S

S

45

45

1

1

- toets 1: leestekst(en): blok 1, 2,

- toets 2: leestekst(en): blok 4, 5, 6

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Ja

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Leesvaardigheid: de kandidaat kan: − leesstrategieën
hanteren − compenserende strategieën kiezen en hanteren −
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen − het
schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die
hij hanteert om dit doel te bereiken − een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden
benoemen

K/6

Ja

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Nee

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Kijk- en luistervaardigheid: de kandidaat kan: − luister- en
kijkstrategieën hanteren − compenserende strategieën kiezen
en hanteren − het doel van de makers van een programma
aangeven − de belangrijkste elementen van een programma
weergeven − een oordeel geven over een programma en dit
toelichten − een instructie uitvoeren − de waarde en
betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de
massamedia verspreid wordt.

K/4

Oriëntatie op leren en werken: zie eerdere toelichting

K/1

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Spreekvaardigheid: de kandidaat kan: − relevante informatie
verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en
gesprekssituatie − strategieën hanteren ten behoeve van de
spreek- en gesprekssituatie − compenserende strategieën
kiezen en hanteren − het spreek-/luisterdoel in de situatie tot

K/5

− het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven en een samenvatting geven − een oordeel geven
over de tekst en dit oordeel toelichten.
KIJK- EN
LUISTERVAARDIGHEID
1DT07

S

100

1

Cito-toets - toets 1: kijken &
luisteren

SPREEKVAARDIGHEID
1DT08

M

10

1

- toets 1: mondelinge presentatie
( i.v.m. LOB)
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Nee

uitdrukking brengen − het spreek-/luisterdoel en taalgebruik
richten op verschillende soorten publiek − het spreekdoel van
anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten − in
spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar
adequaat op inspelen.
FICTIE
1PO01

PO

Divers

1

- fictieopdracht 1: Nederlands
boek

- fictieopdracht 2: Nederlandse film
1PO02

PO

Divers

1

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Nee

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Fictie: de kandidaat kan: − verschillende soorten fictiewerken
herkennen − de situatie en het denken en handelen van de
personages in het fictiewerk beschrijven − de relatie tussen het
fictiewerk en de werkelijkheid toelichten − kenmerken van fictie
in het fictiewerk aanwijzen − relevante achtergrondinformatie
verzamelen en selecteren

K/8

Nee

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Nee

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Kijk- en luistervaardigheid: de kandidaat kan: − luister- en
kijkstrategieën hanteren − compenserende strategieën kiezen
en hanteren − het doel van de makers van een programma
aangeven − de belangrijkste elementen van een programma
weergeven − een oordeel geven over een programma en dit
toelichten − een instructie uitvoeren − de waarde en
betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de
massamedia verspreid wordt."

K/4

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

− een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze
toelichten met voorbeelden uit het werk.
KIJK- EN
LUISTERVAARDIGHEID

Leerjaar
4
1DT09

S

100

1
- toets 2: kijken & luisteren

(Cito; afname december)

SPELLING
1DT10

S

45

1

Toets: werkwoordspelling

Ja

SCHRIJFVAARDIGHEID
1DT11

S

45

1

- toets 3: zakelijke brief
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Ja

1DT12

S

45

1

- toets 4: artikel

Schrijfvaardigheid: de kandidaat kan: − relevante informatie
verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven −
schrijfstrategieën hanteren − compenserende strategieën
kiezen en hanteren − het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking
brengen − het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek − conventies hanteren met
betrekking tot schriftelijk taalgebruik − elektronische
hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven − concepten van de
tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar.

K/7

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Leesvaardigheid: de kandidaat kan: − leesstrategieën
hanteren − compenserende strategieën kiezen en hanteren −
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen − het
schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die
hij hanteert om dit doel te bereiken − een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden
benoemen

K/6

Ja

SAMENVATTING
1DT13

1DT14

S

S

45

45

1

1

- toets 1: samenvatting

- toets 2: samenvatting

Ja

Ja

− het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven en een samenvatting geven
− een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten.
Schrijfvaardigheid: de kandidaat kan: − relevante informatie
verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven −
schrijfstrategieën hanteren − compenserende strategieën
kiezen en hanteren − het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking
brengen − het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek − conventies hanteren met
betrekking tot schriftelijk taalgebruik − elektronische
hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven − concepten van de
tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar.

K/7

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Leesvaardigheid: de kandidaat kan: − leesstrategieën
hanteren − compenserende strategieën kiezen en hanteren −
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen − het
schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die
hij hanteert om dit doel te bereiken − een tekst indelen in

K/6

LEESVAARDIGHEID
1DT15

S

45

1

- toets 3: leestekst(en) met vragen

15

Ja

1DT16

S

45

1

- toets 4: leestekst(en) met vragen

betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden
benoemen

Ja

− het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven en een samenvatting geven − een oordeel geven
over de tekst en dit oordeel toelichten.

SCHOOLEXAMEN 1 (SE1):
2DT17

S

30

2

Schrijfvaardigheid

(Schrijfopdracht conform CE
Nederlands)

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Schrijfvaardigheid: de kandidaat kan: − relevante informatie
verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven −
schrijfstrategieën hanteren − compenserende strategieën
kiezen en hanteren − het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking
brengen − het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek − conventies hanteren met
betrekking tot schriftelijk taalgebruik − elektronische
hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven − concepten van de
tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar."

K/7

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

Leesvaardigheid: de kandidaat kan: − leesstrategieën
hanteren − compenserende strategieën kiezen en hanteren −
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen − het
schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die
hij hanteert om dit doel te bereiken − een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden
benoemen

K/6

Ja

SCHOOLEXAMEN 2 (SE2):
3DT18

S

90

3

Leesvaardigheid

(Leesopdrachten conform CE
Nederlands)

SE1 + SE2 worden samen
afgenomen in de SE-week, in
maart, in 2 klokuren.

Ja

− het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven en een samenvatting geven − een oordeel geven
over de tekst en dit oordeel toelichten."
SPREEKVAARDIGHEID
1DT19

M

15

1

- toets 2: mondelinge presentatie

Oriëntatie op leren en werken: zie eerdere toelichting

K/1

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

16

Nee

Spreekvaardigheid: de kandidaat kan: − relevante informatie
verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en
gesprekssituatie − strategieën hanteren ten behoeve van de
spreek- en gesprekssituatie − compenserende strategieën
kiezen en hanteren − het spreek-/luisterdoel in de situatie tot
uitdrukking brengen − het spreek-/luisterdoel en taalgebruik
richten op verschillende soorten publiek − het spreekdoel van
anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten − in
spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar
adequaat op inspelen.”

K/5

Basisvaardigheden: zie eerdere toelichting

K/2

Leervaardigheden: zie eerdere toelichting

K/3

FICTIE
1PO03

1PO04

PO

Divers

PO

Divers

1

- fictieopdracht 3: Nederlands
boek

1
- fictieopdracht 4: Nederlandse film

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

Fictie: de kandidaat kan: − verschillende soorten fictiewerken
herkennen − de situatie en het denken en handelen van de
personages in het fictiewerk beschrijven − de relatie tussen het
fictiewerk en de werkelijkheid toelichten − kenmerken van fictie
in het fictiewerk aanwijzen − relevante achtergrondinformatie
verzamelen en selecteren − een persoonlijke reactie geven op
een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het
werk.

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

Nee

K/8
Nee

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06 + 1DT07 + 1DT08 + 1PO01 + 1PO02 +1DT09 + 1DT10 + 1DT11 + 1DT12 + 1DT13 + 1DT14 +
1DT15 + 1DT16 + 2DT17 + 3DT18 + 1DT19 + 1PO03 + 1PO04 / 26 = eindcijfer SE
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Engels
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Vak: Engels

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

Toetsduur in
minuten

Weging

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

50

1

Unit 1 en 2 New Interface

- de kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven

MVT/K/4

- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven
een bepaalde informatiebehoefte.

MVT/K/4

luisteren, lezen, schrijven

- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven
een bepaalde informatiebehoefte

MVT/K/5

- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven

MVT/K/5

- een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om
verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om
gevoelens te uiten en ernaar te vragen.

MVT/K/7

- een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk
overbrengen
1DT02

S

50

1

Unit 3 en 4 New Interface
luisteren, lezen, schrijven

Domein/
Eindterm

MVT/K/7

- de kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

- verbanden tussen delen van een tekst aangeven

MVT/K/4

- gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en
daaruit conclusies trekken.

MVT/K/4

- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek
- (persoonlijke) gegevens verstrekken
- een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om
verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om
gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
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PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Ja

MVT/K/5
MVT/K/5
MVT/K/7
MVT/K/7

Ja

Bijzonderheden

1DT03

S

50

1

Unit 5 en 6 New Interface
luisteren, lezen, schrijven

− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de
opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde
publiek.

MVT/V/3

- de kandidaat kan basisvaardigheiden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

- de betekenis van belangrijke elementen aangeven in een tekst.

MVT/K/4

- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

MVT/K/4

- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven
een bepaalde informatiebehoefte

MVT/K/5

- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
- (persoonlijke) gegevens vertrekken
- op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.

Ja

MVT/K/5
MVT/K/7
MVT/K/7
MVT/V/1

- het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen.
1DT04

Leerjaar
4

1DT05

M

S

5

50

1

1

Spreekvaardigheid

Vaardigheidstoets Reading

- Informatie geven en vragen

MVT/K/6

- een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de
toekomst, beschrijven.

MVT/K/6

− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven
een bepaalde informatiebehoefte

MVT/K/4

Nee

Nee

MVT/K/4
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
MVT/K/4
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven.
MVT/K/4
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
1DT06

S

70

1

Vaardighheidstoets Listening
CITO kijk- en luistertoets

- de kandidaat kan basisvaardigheiden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en
spreek-en gespreksdoelen

MVT/K/3

− de bevordering van het eigen taalleerproces

MVT/K/3
MVT/K/3

− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen
van cultuuruitingen
- aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven
een bepaalde informatiebehoefte
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MVT/K/5

Nee

1DT07

S

50

1

Vaardigheidstoets Writing

- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven

MVT/K/5

- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven

MVT/K/5

- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek

MVT/K/5

- de kandidaat kan basisvaardigheiden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, en spreek-en
gespreksdoelen

MVT/K/3

− de bevordering van het eigen taalleerproces

Ja

MVT/K/3
MVT/K/3

− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen
van cultuuruitingen
- (persoonlijke) gegevens verstrekken
- een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk
overbrengen

MVT/K/3

MVT/K/7
MVT/K/7

- op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
- een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om
verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om
gevoelens te uiten en ernaar te vragen
1DT08

PO

300

1

Voorbereidingsverslag
Speaking

- de kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het
belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.

MVT/K/7
MVT/K/7
MVT/K/1

- de kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en
spreek-en gespreksdoelen

MVT/K/3

− de bevordering van het eigen taalleerproces

MVT/K/3

− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.

MVT/K/3

− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen
van cultuuruitingen

20

MVT/K/3

Nee

- adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals
begroeten

MVT/K/6
MVT/K/6

- informatie geven en vragen
MVT/K/6
- naar een mening / oordeel vragen en een mening/oordeel geven
MVT/K/6
- uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens
MVT/K/6
- een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de
toekomst, beschrijven
2DT9

M

50

2

Speaking exam

- de kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het
belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.

MVT/K/1

- de kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

MVT/K/2

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en
spreek-en gespreksdoelen

MVT/K/3

− de bevordering van het eigen taalleerproces
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
− kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen
van cultuuruitingen
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst (lees:
gesprek) aangeven

Nee

MVT/K/3
MVT/K/3
MVT/K/3

MVT/K/5
MVT/K/5

- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek
MVT/K/6
- adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals
begroeten

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

- informatie geven en vragen

MVT/K/6

- naar een mening / oordeel vragen en een mening/oordeel geven

MVT/K/6

- uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens

MVT/K/6

- een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de
toekomst, beschrijven

MVT/K/6

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06 + 1DT07 + 1DT08 + 2DT09 / 10 = eindcijfer SE
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CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

Maatschappijleer 1
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH

Vak: Maatschappijleer1

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Thema 1: Wat is
maatschappijleer? H1 t/m H3

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden Maatschappijleer

ML/K/1
ML/K/2
ML/K/3

Thema 2: Jongeren
H1 t/m H4

Cultuur en socialisatie

ML/K/4

Ja

Bij dit vak is sprake van een: SE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

2DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
PO

3DT02

S

Toetsduur in
minuten

Weging

divers

2

50

3

Domein/
Eindterm

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

3DT03

S

50

3

Thema 3: Politiek
H1 t/m H7

Macht en zeggenschap

ML/K/6

Ja

2DT04

S

50

2

Thema Nederland en de wereld
H3 t/m 5

PO

divers

3

Thema Media
H1 t/m H6

3DT06

S

50

3

Thema Werk
H1 t/m H5

ML/K/4
ML/K/5
ML/K/6
ML/K/1
ML/K/2
ML/K/3
ML/K/7
ML/K/5

Ja

3DT05

Cultuur en socialisatie
Sociale verschillen
Macht en zeggenschap
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden Maatschappijleer
Beeldvorming en stereotypering
Sociale verschillen

3DT07

S

50

3

Thema Criminaliteit
H1 t/m H6

Macht en zeggenschap

ML/K/6

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

Ja
Ja

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

2DT01 + 3DT02 + 3DT03 + 2DT04 + 3DT05 + 3DT06 + 3DT07 / 19 = eindcijfer SE
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Nee

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

Bijzonderheden

Kunstvakken 1 (CKV)
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Vak: CKV

Bij dit vak is sprake van een: SE
Periode

MagisterCode

Toetsduur in
minuten

Weging

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
PO/S/M

Leerjaar
3

300

1

Oriënteren op leren en werken
Basisvaardigheden
Culturele activiteiten
Reflectie en kunstdossier

KV1/K1
KV1/K2
CKV/K3
CKV/K4

1DT02

PO/S/M

300

1

Oriënteren op leren en werken
Basisvaardigheden
Culturele activiteiten
Reflectie en kunstdossier

KV1/K1
KV1/K2
CKV/K3
CKV/K4

Ja

1DT03

PO/S/M

300

1

Oriënteren op leren en werken
Basisvaardigheden
Culturele activiteiten
Reflectie en kunstdossier

KV1/K1
KV1/K2
CKV/K3
CKV/K4

Ja

4DT04

PO/S/M

300

4

Oriënteren op leren en werken
Basisvaardigheden
Culturele activiteiten
Reflectie en kunstdossier

KV1/K1
KV1/K2
CKV/K3
CKV/K4

Ja

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

1DT01 + 1DT02 +1DT03 + 4DT04 / 7 = eindcijfer SE
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Domein/
Eindterm

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Ja

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

Bijzonderheden

Lichamelijke opvoeding 1
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Vak: Lichamelijke opvoeding

Bij dit vak is sprake van een: SE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Toetsduur in
minuten

Weging

1PO01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
PO

100

1

Slag- en loopspel.

In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren

LO1 – K/4

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

1PO02

PO

100

1

Doelspel

LO1 – K/3 K/4

Nee

1PO03

PO

100

1

Doelspel

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren
Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren

LO1 – K/3 K/4

Nee

1PO04

PO

100

1

Doelspel

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren

LO1 – K/3 K/4

Nee

1PO05

PO

100

1

Terugslagspel

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren

LO1 – K/3 K/4

Nee

1PO06

PO

100

1

Terugslagspel

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking en alleen de spellen uitvoeren

LO1 – K/3 K/4

Nee

1PO07

PO

100

1

Turnonderdeel.

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking en alleen turnactiviteiten uitvoeren

LO1 – K/3 K/5

Nee

1PO08

PO

100

1

Bewegen op muziek

Basisvaardigheden
In samenwerking en alleen bewegen en muziek

LO1 – K/2 K/6

Nee

1PO09

PO

100

1

Hardlopen.

In samenwerking of alleen lopen

LO1 – K/7

Nee

1PO10

PO

100

1

Springen

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking of alleen springen

LO1 – K/3 K7

Nee

1PO11

PO

100

1

Werpen.

Leervaardigheden in het vak LO
In samenwerking of alleen werpen

LO1 – K/3 K/7

Nee

1PO12

PO

100

1

Minimaal één vorm (stoeispelen of
trefspelen)

In samenwerking of alleen vormen van zelfverdediging
uitvoeren.

LO1 – K/8

Nee

1PO13

PO

1050

1

Afvinken bij 14 van 15 voldaan.

Oriëntatie op leren en werken
Leervaardigheden in het vak LO.
In samenwerking en alleen de activiteiten uitvoeren

LO1 – K/1 K/3 K/9

Nee

24

Domein/
Eindterm

Bijzonderheden

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1PO01 + 1PO02 + 1PO03 + 1PO04 + 1PO05 + 1PO06 + 1PO07 + 1PO08 + 1PO09 + 1PO10 + 1PO11 + 1PO12 + 1PO13 / 13 =
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Duits
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Vak: Duits

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Toetsduur in
minuten

Weging

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Leerjaar
3

50

1DT02

S

1DT03

1

Hoofdstuk 1 Trabitour deel A
Voll im Trend
Luisteropdracht en tekst
Woordjes
Grammatica
Plauderecke

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
K6: Gespreksvaardigheid
K7:Schrijfvaardigheid

K1- K7

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

50

1

Hoofdstuk 2 Trabitour deel A
Fit durchs Leben
Luisteropdracht en tekst
Woordjes
Grammatica
Plauderecke

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
K6: Gespreksvaardigheid
K7:Schrijfvaardigheid

K1- K7

Ja

S

50

1

Hoofdstuk 3 Trabitour deel A
Natur, Wellen & Co
Luisteropdracht en tekst
Woordjes
Grammatica
Plauderecke

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
K6: Gespreksvaardigheid
K7:Schrijfvaardigheid

K1- K7

Nee

1DT04

S

50

1

Hoofdstuk 5 Trabitour deel B
Richtung Zukunft
Luisteropdracht en tekst
Woordjes
Grammatica
Plauderecke

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
K6: Gespreksvaardigheid
K7:Schrijfvaardigheid

K1- K7

Nee

1DT05

S

50

1

Hoofdstuk 6 Trabitour deel B
Reiselust
Luisteropdracht en tekst
Woordjes
Grammatica
Plauderecke

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
K6: Gespreksvaardigheid
K7:Schrijfvaardigheid

K1- K7

Ja

26

Domein/
Eindterm

Bijzonder-heden

Leerjaar
4

1DT06

S

50

1

Hoofdstuk 7 Trabitour deel B
Mal was anderes
Luisteropdracht en tekst
Woordjes
Grammatica
Plauderecke

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
K6: Gespreksvaardigheid
K7:Schrijfvaardigheid

K1- K7

Nee

2PO01

PO

divers

2

Praktijkopdracht:
werkstuk Stedenopdracht

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid

K1- K3
K6 , K7

Nee

1DT07

M

10

1

Spreekvaardigheid
Stedenopdracht presenteren

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT
K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid

K1- K5

Ja

1DT08

S

30

1

Lezen van een Duits leesboek

K4: Leesvaardigheid
V1: Leesvaardigheid

K4
V1

Nee

2DT09

S

50

2

Kijk- en Luistervaardigheid (CITO)

K5: Luister-/ kijkvaardigheid

K5

Nee

Tijd van 10 minuten is
een richttijd

Kan wegens praktische
omstandigheden in twee
delen van ca 25 minuten
elk gesplitst worden:
Het kijk- en het
luistergedeelte.

SE
Week

2DT10

S

90

2

Reader: Deutsch Grammatik, Texte, Briefe
Schrijfvaardigheid

K7:Schrijfvaardigheid

K7

Ja

Zowel het in- als het
formele schrijfgedeelte
wordt getoetst

1DT11

S

50

1

Het bekijken van een Duitstalige film

K4: Leesvaardigheid
K5: Luister-/ kijkvaardigheid
V1: Leesvaardigheid

K4
K5
V1

Nee

De leerling is in staat
een Duitstalige film te
volgen (al dan niet met
duitse ondertiteling)

1DT12

S

30

1

Lezen van een Duits leesboek

K4: Leesvaardigheid
V1: Leesvaardigheid

K4
V1

Nee

Geen

2DT13

M

15

2

Spreekvaardigheid

K6: Gespreksvaardigheid

K6

Nee

Tijd van 15 minuten is
een richttijd

1DT14

S

50

1

Grammatica
Reader: Deutsch macht Spaß
De volgende onderdelen komen aan bod:
* werkwoorden haben, sein, werden
(OTT, OVT, VTT)
* De Modalverben

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT

K1 - K3

Ja
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(OTT)
* de zwakke werkwoorden
(OTT, VTT)
* de sterke werkwoorden
(OTT, VTT))
1DT15

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S

50

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

1

Grammatica
Reader: Deutsch macht Spaß
De volgende onderdelen komen aan bod:
* de naamvallen
(1e, 3e en 4e)
* voorzetsels met de 3e en 4e naamval
* de keuzevoorzetsels
* het persoonlijke voornaamwoord
(1e, 3e en 4e)

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in de MVT

K1 - K3

Ja

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06 + 2PO01 + 1DT07 + 1DT08 + 2DT09 + 2DT10 + 1DT11 + 1DT12 + 2DT13 + 1DT14 + 1DT15 / 20 =
eindcijfer SE

28

Biologie
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Vak: Biologie

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Toetsduur
in minuten

Weging

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Domein/
Eindterm

Leerjaar
3

50

2DT02

S

2DT03

1

T1. organen en cellen
T4. Ordening en evolutie, basisstof 1

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Cellen staan aan de basis

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/4

50

2

T2. voortplanting en ontwikkeling

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Bescherming
Van generatie op generatie

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/10
BI/K/12

ja

S

50

2

T3. Erfelijkheid

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Van generatie op generatie
Erfelijkheid en evolutie

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/12
BI/K/13

ja

1DT04

PO

divers

1

T4. Ordening en evolutie

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Schimmels en bacteriën: nuttig en
soms schadelijk
Planten en dieren en hun
samenhang: de eigen omgeving
verkend
Erfelijkheid en evolutie

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/5
BI/K/6
BI/K/13

nee

2DT05

S

50

2

T5. Regeling/ T6. Zintuigen

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Het lichaam in stand houden:
voeding en genotmiddelen, energie,
transport en uitscheiding
Reageren op prikkels

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/9
BI/K/11

ja

1DT06

PO

divers

1

T7. Stevigheid en beweging
Biologie in beroepen (LOB)

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Houding, beweging en conditie
Oriëntatie op leren en werken

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/8
BI/K/1

nee
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PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
nee

Bijzonderheden

Tijdens
keuzewerktijd
afronden

Leerjaar
4

Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie

BI/V/3

1DT07

S

50

1

T8. Gedrag theorie

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Gedrag bij mens en dier

BI/K/2
BI/K/3
BI/V/2

ja

1DT08

PO

divers

1

T8. Gedrag Praktijk

Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie

BI/V/3

nee

2DT09

S

50

2

T1. Planten

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Cellen staan aan de basis
Planten en dieren en hun
samenhang: de eigen omgeving
verkend
Mensen beïnvloeden hun omgeving
Van generatie op generatie

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/4
BI/K/6
BI/K/7
BI/K/12

ja

1DT10

S

50

1

T2. Ecologie

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Schimmels en bacteriën: nuttig en
soms schadelijk
Planten en dieren en hun
samenhang: de eigen omgeving
verkend
Mensen beïnvloeden hun omgeving

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/5
BI/K/6
BI/K/7

ja

1DT11

PO

divers

1

T3. Mens en milieu

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Planten en dieren en hun
samenhang: de eigen omgeving
verkend
Mensen beïnvloeden hun omgeving
Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/6
BI/K/7
BI/V/3

nee

2DT12

S

50

2

leerjaar 3: T2, T3, T5, T8
T2. voortplanting en ontwikkeling
T3. Erfelijkheid
T5. Regeling
T8. Gedrag

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Bescherming
Reageren op prikkels
Van generatie op generatie
Erfelijkheid en evolutie
Gedrag bij mens en dier

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/10
BI/K/11
BI/K/12
BI/K/13
BI/V/2

nee
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2DT13

S

50

2

T4. Voeding en vertering

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Schimmels en bacteriën: nuttig en
soms schadelijk
Het lichaam in stand houden:
voeding en genotmiddelen, energie,
transport en uitscheiding

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/5
BI/K/9

ja

3DT14

S

100

3

leerjaar 4: T5, T6, T7
T5. Gaswisseling
T6. Transport
T7. Opslag, uitscheiding en bescherming

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak
Biologie
Houding, beweging en conditie
Het lichaam in stand houden:
voeding en genotmiddelen, energie,
transport en uitscheiding
Bescherming
Bescherming en antistoffen

BI/K/2
BI/K/3
BI/K/8
BI/K/9
BI/K/10
BI/V/1

ja

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

SE-week

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1DT01 + 2DT02 + 2DT03 + 1DT04 + 2DT05 + 1DT06 + 1DT07 + 1DT08 + 2DT09 + 1DT10 + 1DT11 + 2DT12 + 2DT13 + 3DT14 / 22 = eindcijfer SE
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Economie
Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Cohort: 2020- 2022

Vak: Economie

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

Leerjaar 3

Leerjaar 4

MagisterCode

Toetsduur
in minuten

Weging

2DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

50

2DT02

S

2DT03

2

Rekenvaardigheden

Leervaardigheden in het vak economie

EC/K/3

50

2

Toets exameneenheid ´Consumptie´

EC/K/3-4
EC/V/2-3

Ja

S

50

2

Toets exameneenheid ´Arbeid en Productie´

Consumptie, Consumentengedrag,
Basis Geld- en Bankwezen,
Budgettering
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang
Arbeid en productie, Produceren en het
Bedrijfsleven
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang

EC/K/3-5
EC/V/3

Ja

3PO01

PO

400

3

Praktische opdracht exameneenheid ´Overheid en
Bestuur en ´Natuur en Milieu´

EC/K/1-23-6-8
EC/V/2-3

Nee

2DT04

S

50

2

Toets exameneenheid ´Internationale ontwikkelingen´

Overheid en bestuur
Natuur en Milieu
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak economie
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang
Internationale ontwikkelingen
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang

EC/K/3-7
EC/V/3

Ja

3DT05

S

100

3

Eindtoets exameneenheden: ´Consumptie, Arbeid en
Productie, Overheid en Bestuur en Internationale
Ontwikkelingen’

Consumptie, Consumentengedrag,
Basis Geld- en Bankwezen,
Budgettering
Arbeid en productie, Produceren en het
Bedrijfsleven
Overheid en bestuur
Internationale ontwikkelingen
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang

EC/K/3-45-6-7
EC/V/3

Ja

2DT06

S

50

2

Toets rekenvaardigheden

Toets rekenvaardigheden

EC/K/3

Ja

3DT07

S

50

3

Toets exameneenheid ´Consumptie en Verrijkingsstof´

Consumptie, Consumentengedrag,
Basis Geld- en Bankwezen,
Budgettering
Verrijkingsstof

EC/K/3-4
EC/V/1-3

Ja
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Domein/
Eindterm

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Ja

Bijzonderheden

Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

3DT08

S

50

3

Toets exameneenheid ´Arbeid en Productie´

3DT09

S

50

3

Toets exameneenheid ´Overheid en Bestuur en
Verrijkingsstof ‘

3DT10

S

50

3

Toets exameneenheid ´Internationale ontwikkelingen´

4DT11

S

100

4

Toets exameneenheid ´Consumptie en
Verrijkingsstof´, ´Arbeid en Productie´, ´Overheid en
Bestuur en Verrijkingsstof ‘, ´Internationale
ontwikkelingen´.

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

Arbeid en productie, Produceren en het
Bedrijfsleven
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang
Overheid en bestuur
Verrijkingsstof
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang
Internationale ontwikkelingen
Leervaardigheden in het vak economie
Vaardigheden in samenhang
SE toets H 1 t/m 8

EC/K/3-5
EC/V/3

Ja

EC/K/3-6
EC/V/1-3

Ja

EC/K/3-7
EC/V/3

Ja

EC/K/3-45-6-7
EC/V/1-3

Nee

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

2DT01 + 2DT02 + 2DT03 + 3PO01 + 2DT04 + 3DT05 + 2DT06 + 3DT07 + 3DT08 + 3DT09 + 3DT10 + 4DT11/ 32 = eindcijfer SE
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Geschiedenis
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Vak: Geschiedenis

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

1DT01

1DT02

1DT03

1DT04

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

S

S

S

Toetsduur in
minuten

Weging

50

1

50

50

50

1

1

1

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

1 De industriële samenleving in Nederland

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak geschiedenis
en staatsinrichting
De industriële samenleving in Nederland
De verhouding mens-milieu
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak geschiedenis
en staatsinrichting
De koloniale relatie Indonesië - Nederland
Het Indonesisch - Nederlands conflict
1945 - 1949 Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie
Vaardigheden in samenhang

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden Leervaardigheden in
het vak geschiedenis en staatsinrichting
Historisch overzicht vanaf 1900
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht
vanaf 1900
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3
GS/K/10
GS/V/9

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak geschiedenis
en staatsinrichting
De Koude Oorlog
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

3 Nederland en Indonesië

4 De Tweede Wereldoorlog

5 De Koude Oorlog
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Domein/
Eindterm

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

GS/K/6
GS/V/3
GS/V/7
GS/V/8
Ja

GS/K/4
GS/V/1
GS/V/7
GS/V/8
Nee

GS/V/7
GS/V/8

GS/K/9
GS/V/7
GS/V/8

Ja

Bijzonderheden

1DT05

Leerjaar
4

S

50

1

6 Cultuur en mentaliteit na 1945

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak geschiedenis
en staatsinrichting
Cultureel - mentale ontwikkelingen in
Nederland na 1945
Verzuiling en ontzuiling in Nederland
Nederland en de Verenigde Staten na de
Tweede Wereldoorlog
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Nee

GS/K/8
GS/V/5
GS/V/6
GS/V/7
GS/V/8

2DT06

S

50

2

1 Nederland van 1848 tot 1914

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden Leervaardigheden in
het vak geschiedenis en staatsinrichting
Staatsinrichting van Nederland Verwerven,
verwerken en verstrekken van informatie
Vaardigheden in samenhang

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3
GS/K/5
GS/V/7
GS/V/8

Nee

2DT07

S

50

2

2 Europa in de jaren 1914-1939

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden Leervaardigheden in
het vak geschiedenis en staatsinrichting
Historisch overzicht vanaf 1900
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie Vaardigheden in samenhang
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht
vanaf 1900

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Nee

2DT08

2DT09

2DT10

S

S

S

100

50

100

2

2

3 Nederland in de jaren 1914-1939
4 De Tweede Wereldoorlog

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden Leervaardigheden in
het vak geschiedenis en staatsinrichting
Historisch overzicht vanaf 1900
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie Vaardigheden in samenhang
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht
vanaf 1900

5 De Wereld na 1945

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden Leervaardigheden in
het vak geschiedenis en staatsinrichting
Historisch overzicht vanaf 1900
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie Vaardigheden in samenhang
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht
vanaf 1900

2

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden Leervaardigheden in
het vak geschiedenis en staatsinrichting
Historisch overzicht vanaf 1900
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GS/K/10
GS/V/7
GS/V/8
GS/V/9
GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Ja

GS/K/10
GS/V/7
GS/V/8
GS/V/9
GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Nee

GS/K/10
GS/V/7
GS/V/8
GS/V/9
GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3

Ja

SE week
toets

Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie Vaardigheden in samenhang
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht
vanaf 1900

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 2DT06 + 2DT07 + 2DT08 + 2DT09 / 15 = eindcijfer SE
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GS/K/10
GS/V/7
GS/V/8
GS/V/9

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

Wiskunde
Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Cohort: 2020 - 2022

Vak: Wiskunde

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Toetsduur in
minuten

Weging

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

50

1

Hfdst 1 Procenten

Procenten

1DT02

S

50

1

Hfdst 2 Kaart en doorsnede

1DT03

S

50

1

1DT04

PO

50

2DT05

S

2DT06

K1,K2,K3,K5,K8 - V1

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Ja

Kaart en doorsnede

K1,K2,K3,K5,K6,K8 - V1

Ja

Hfdst 3 Formules en grafieken

Formules en grafieken

K1,K2,K3,K4,K5,K8 - V1

Ja

1

Hfdst 4 Statistiek

Statistiek

K1,K2,K3,K5,K7,K8 V1,V3

Nee

50

2

Hfdst 5 Goniometrie
Hfdst 10 Goniometrie

Goniometrie

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 V1,V2

Ja

S

50

2

Hfdst 6 Verschillende verbanden
Hfdst 9 Grafieken en vergelijkingen

Verbanden

K1,K2,K3,K4,K5,K8 V1,V3

Ja

2DT07

S

50

2

Hfdst 7 Oppervlakte en inhoud
Hfdst 8 Getallen

Meetkunde en getallen

K1,K2,K3,K4,K5,K6, K8
- V1,V3

Ja

2DT08

S

50

2

Hfdst 1 Statistiek en kans

Statistiek

K1,K2,K3,K5,K7,K8 V1,V3

Ja

4DT09

S

50

4

Hfdst 2 Verbanden
Hfdst 4 Grafieken en vergelijkingen

Verbanden

K1, K2, K3, K4, K5, K8 V1, V3

Nee

4DT10

S

50

4

Hfdst 3 Afstanden en hoeken

Meetkunde

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 V1,V2

Nee

4DT11

S

50

4

Hfdst 5 Rekenen, meten en schatten

Rekenen

K1,K2,K3,K4,K5,K8 V1,V3

Ja

4DT12

S

50

4

Hfdst 7 Verbanden

Verbanden

K1,K2,K3,K4,K5,K8 V1,V3

Ja
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Domein/ Eindterm

Bijzonderheden

Formulekaart

4DT13

S

50

4

Hfdst 6 Vlakke figuren
Hfdst 8 Ruimtemeetkunde

Meetkunde

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8 V1,V2

Ja

4DT14

S

100

4

Hfdst 1 t/m 8

Hfdst 1 t/m 8

K1, K2, K3, K4, K5, K6,
K7, K8 - V1, V2, V3

Ja

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

Formulekaart

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 2DT05 + 2DT06 + 2DT07 + 2DT08 + 4DT09 + 4DT10 + 4DT11 + 4DT12 + 4DT13 + 4DT14 / 36 = eindcijfer SE
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Natuur- en Scheikunde 1
Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Cohort: 2020 - 2022

Vak: Natuurkunde (NASK1)

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Toetsduur in
minuten

Weging

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

K1,2,3,4,10

Hoofdstuk 8

Materie: Moleculen, het
deeltjesmodel, temperaturen
atomen als bouwstenen
Straling

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

50

1

Hoofdstuk 7

1DT02

S

50

1

K1,2,3,11

Nee

1DT03

S

50

1

Hoofdstuk 4

Het weer

K1,2,3,12

Nee

1DT04

S

50

1

Hoofdstuk 5

Licht

K1,2,3,7

Nee

1PO01

PO

Divers

1

Practicum verwerven en
verwerken van informatie

V3

Nee

1PO02

PO

Divers

1

Practicum verwerven en
verwerken van informatie

V3

Nee

3DT05

S

100

3

Hoofdstuk 1, 6, 10 en 11

Krachten en beweging

K1,2,3,9

Ja

3DT06

S

50

3

Hoofdstuk 4 en 9

Elektriciteit en schakelingen

K1,2,3,5

Ja

3DT07

S

50

3

Hoofdstuk 2 en 3

Energie en warmte

K1,2,3,6

Ja

1PO03

PO

Divers

1

Vermogen en energie

V3

Nee

1PO04

PO

Divers

1

Krachten samenstellen en
ontbinden

V3

Nee

1PO05

PO

Divers

1

Brandstoffen en rekenen aan
energie

V3

Nee

2PO06

PO

Divers

1

Practicum verwerven en
verwerken van informatie

V3

Nee

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Waar staat de leerstof?

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

Onderwerp / Vaardigheden

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
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Domein/ Eindterm

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

Bijzonderheden

Wordt
afgenomen in
de SE week

Wordt
afgenomen in
de SE week

Berekening eindcijfer SE:

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1PO01 + 1PO02 + 3DT05 + 3DT06 + 3DT07 + 1PO03 + 1PO04 + 1PO05 + 2PO06 / 20 = eindcijfer SE
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Natuur- en Scheikunde 2
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Vak: Scheikunde (NASK2)

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Toetsduur in
minuten

Weging

1DT01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
S

Leerjaar
3

Domein/ Eindterm

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

50

1

H1

Leervaardigheden in het vak
NaSk2

NASK2/K/1,2,3,10

1DT02

S

50

1

H2

Leer- en toepasvaardigheden
in het vak NaSk2

NASK2/K/1,2,3,5,9,1
1

Nee

2DT03

S

50

2

H3.1, 3.2 en 3.4 (blz 111, 112 niet), 4.1 en 4.3

Leer- en toepasvaardigheden
in het vak NaSk2

NASK2/K/1,2,3,7,11

Ja

2DT04

S en PO

50

2

Verzameling van bronnen zoals boek,
classroom en de drive.

Leer- en toepasvaardigheden
in het vak NaSk2

NASK2/K/1,2,3,4,6,7

Nee

NASK2/V/ 1,2,3,4

Leerjaar
4

Bijzonder-heden

Dit zal in de streaming
periode aangeboden
worden. De en S en
PO tellen elk 50%
mee voor het 1DT4
cijfer.

1PO01

PO

divers

1

voorschrift

Toepasvaardigheden in het
vak NaSk2

NASK2/V/1,2,3,4

Nee

4DT05

S

100

4

Handboek nieuwe natuur en scheikunde
nask2: H1,2,3 en H5

Leer-, toepas en
inzichtvaardigheden in het vak
NaSk2

NASK2/K/1,2,3,4,5,6
,10,11

Ja

Wordt afgenomen in
SE week

4DT06

S

100

4

Handboek nieuwe natuur en scheikunde
nask2: H4,6,7,8 en H9

Leer-, toepas en
inzichtvaardigheden in het vak
NaSk2

NASK2/K/1,2,3,4,5,7
,8,9,10

Ja

Wordt afgenomen in
SE week

1PO02

PO

divers

1

voorschrift

Inzicht- en
toepasvaardigheden in het van
NaSk2.

NASK2/V/1,2,3,4

Nee

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

1DT01 + 1DT02 + 2DT03 + 2DT04 + 1PO01 + 4DT05 + 4DT06 + 1PO02 / 16 = eindcijfer SE
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CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

Tekenen
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Vak: Tekenen

Bij dit vak is sprake van een: SE en CSE
Periode

MagisterCode

Leerjaar
3

1PO01

Toets
Vorm
(M, S of PO)
PO/S

Toetsduur in
minuten

Weging

200

1

1DT01

S

50

1

2PO02

PO/S

Divers

2

1DT02

S/PO

50

1

2PO03

PO/S

Divers

2

Waar staat de leerstof?

Onderwerp / Vaardigheden

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Oriëntatie op leren en werken
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Werkproces, productief
Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Werkproces, productief
Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk – reflectief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

1DT03

S/PO

50

1

Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beschouwen - werk van anderen - reflectief

Domein/
Eindterm
BV/K/1
BV/K/2
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/8
BV/V/1
BV/V/2
BV/K/3
BV/K/8
BV/K/1
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/5
BV/K/6
BV/K/7
BV/V1
BV/V/2
BV/K/3
BV/K/8
BV/K/1
BV/K/2
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/5
BV/K/6
BV/K/7

Ja

Nee

Ja

Nee

BV/K/8
BV/V1
BV/V/2
BV/V/3
BV/K/3
BV/K/8

42

PTA toets
herkansbaar
Ja/Nee
Nee

Nee

Bijzonderheden

1PO04

Leerjaar
4

PO/S

Divers

1

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Werkproces, productief
Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk - reflectief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

1DT04

S

50

1

Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beschouwen - werk van anderen - reflectief

2PO05

PO/S

Divers

2

Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Werkproces, productief
Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk - reflectief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

2PO06

PO/S

Divers

2

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Werkproces, productief
Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk - reflectief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang

2DT05

2PO07

S/PO

PO/S

120

Divers

2

Leervaardigheden in de beeldende vakken
Werkproces, productief
Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk - reflectief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief

2

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beeldend werk, productief
Werkproces, productief
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BV/K/2
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/5
BV/K/6
BV/K/7

Nee

BV/K/8
BV/V1
BV/V/2
BV/V/3
BV/K/3
BV/K/8
BV/K/2
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/5
BV/K/6
BV/K/7

Ja

Nee

BV/K/8
BV/V1
BV/V/2
BV/V/3
BV/K/1
BV/K/2
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/5
BV/K/6
BV/K/7

Nee

BV/K/8
BV/V1

BV/V/2
BV/V/3
BV/K/3
BV/K/5
BV/K/6
BV/K/7
BV/K/8
BV/K/1
BV/K/2
BV/K/3
BV/K/4
BV/K/5

Nee

Nee

Middelen, productief
Beschouwen - eigen werk - reflectief
Beschouwen - werk van anderen - reflectief
Eindopdracht, productief en reflectief
Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie
Vaardigheden in samenhang
2DT06

S

120

2

Leervaardigheden in de beeldende vakken
Beschouwen - werk van anderen - reflectief

BV/K/6
BV/K/7
BV/K/8
BV/V1
BV/V/2
BV/V/3
BV/K/3

Ja

BV/K/8

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1PO01 + 1DT01 + 2PO02 + 1DT02 + 2PO03 + 1DT03 + 1PO04 + 1DT04 + 2PO05 + 2PO06 + 2DT05 + 2PO07 + 2DT06 / 20 = eindcijfer SE
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Toetsweek
maart

Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH – 4TH

Vak: LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Bij dit vak is sprake van een: SE
Leerjaar
3

Leerjaar
4

1DT01

PO

Divers

1

Yubu / informatieavond

1DT02

PO

Divers

1

Yubu /
Stageboekje

1DT03

PO

Divers

1

Yubu

Keuzevakken
a. informatieavond + workshops
b. voorlopige keuze
c. definitieve keuze
Beroepsoriënter
ende stage
a. eindverslag
b. beoordeling werkboekje
c. beoordeling werkplekbegeleider
LOB- gesprek met je ouder(s)

1DT04

PO

Divers

1

Yubu

Eindpitch leerjaar 3

1DT05

S

Divers

1

Yubu

1DT06

S

Divers

1

Yubu

Voorbereiding
profielwerkstuk a.
Zelfportret
b. Onderwerpkeuze
Onderwijsbeurs

1DT07

S

Divers

1

Yubu

Open dag /meeloopdagen /
proefstuderen

1DT08

PO

Divers

1

Yubu

LOB- gesprek met je ouder(s)

1DT09

S

Divers

Yubu + handleiding profielwerkstuk

Profielwerkstuk

1DT10

PO

Divers

Yubu

Eindpitch leerjaar 4

1

* Het profielwerkstuk mag alleen herkanst worden bij een beoordeling 'onvoldoende' (o).
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C1 Loopbaancompetenties:
1. Kwaliteitenreflectie

Ja

C1 Loopbaancompetenties
3. Studie en werkexploratie

Nee

C1 Loopbaancompetenties
1. Kwaliteitenreflectie
5. Netwerken
C2 Inzichtelijk maken
loopbaancompetenties

Ja

C1 Loopbaancompetenties
1. Kwaliteitenreflectie
2. Motievenreflectie

Ja

C1 Loopbaancompetenties
1. Kwaliteitenreflectie
4. Loopbaansturing
5. Netwerken
C1 Loopbaancompetenties

Ja

C1 Loopbaancompetenties
1. Kwaliteitenreflectie
5. Netwerken
C1 Loopbaancompetenties
1. Kwaliteitenreflectie
2. Motievenreflectie
3. Werkexploitatie
4. Loopbaansturing
5. Netwerken
C2 Inzichtelijk maken
loopbaancompetenties

Ja

Ja

Ja

Ja*

Ja

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)

1DT01 + 1DT02 + 1DT03 + 1DT04 + 1DT05 + 1DT06 + 1DT07 + 1DT08 + 1DT09 + 1DT10 / 10 = eindcijfer SE
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Rekenen
Programma van Toetsing en Afsluiting

Cohort: 2020 - 2022

Leerweg en afdeling: 3TH

Vak: Rekenen

Bij dit vak is sprake van een: SE
Periode

Leerjaar3/
4

Magistercode
1DT01

Toets
vorm
(M, S of PO)
S

Toetsduur
in minuten

Weging

Waar staat de leerstof?

Onderwerp /
Vaardigheid

100

1

Hoofdstuk 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 +7+8+9

Getallen, Verhoudingen, Meten en
meetkunde en Verbanden

(Getal en Ruimte)

Toetsvorm:
Beoordeling:
Examen:
Leerweg:

S = schriftelijk
G = goed
SE = schoolexamen
Theoretisch (TL)

Berekening eindcijfer SE:

M = Mondeling
V = voldoende
CE= centraal examen
Gemengd (GL)

1DT01 =

Domein/
Eindterm
K1,K2,K3,K4K5,
K7, K8

PTA toets
herkansbaar
Ja/nee
Ja

Bijzonderheden

Eindtoetsf 2F

V1 en V3

PO = praktijkopdracht
O = onvoldoende
CSE = centraal schriftelijk examen
Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

eindcijfer SE
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DT=diagnostische toets
CPE = centraal praktisch examen
Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

CIE = centraal interactieve eindtoets
Leerwerktraject (LWT)
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Beoordeling Profielwerkstuk
Profielwerkstuk 4GTH

Max. score:

Product - inhoud
Titelpagina: titel, school, naam, klas, afbeelding, etc.

5

Inhoudsopgave

5

Voorwoord/Inleiding: onderwerpkeuze/motivatie/hoofdvraag/hoofdstukindeling

5

Slotwoord: hoofdvraag beantwoorden/proces en product evalueren

5

Bronnenlijst

5

Inhoud hoofdstukken
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

50
10
10
10
10
10

Proces en Praktijk
a. Zelfstandig en gemotiveerd werken
b. Werken volgens planning, afspraken nakomen
c. Inleveren volgens deadlines e.d.

10

Praktijkboek (verzorging praktijkboek, invulling evaluatie- en
voorbereidingsformulieren, keuzeopdracht, e.d.)
Totaal aantal punten:

15

100 punten
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Behaald:

Planning Profielwerkstuk

Activiteit

Datum

Les 1: Startles Profielwerkstuk + doornemen handleiding

Week 36

Les 2: Uitleg praktijk (praktijkdagen + praktijkboekje)

Week 37

Les 3: Titelpagina, hoofdvraag en structuur werkstuk (zie instructiefilmpje)

Week 38

Yubu: missie ‘Onderwerpkeuze profielwerkstuk’
Les 4: Automatische inhoudsopgave + opmaak alinea’s (zie
instructiefilmpje)

Week 39

+ Uitleg H1 + paragrafen bespreken
Inleveren Hoofdstuk 1

Week 41

Les 5: Uitleg H2 + paragrafen bespreken

Week 42

Inleveren Hoofdstuk 2

Week 44

Les 6: Uitleg H3 + paragrafen bespreken

Week 45

Inleveren Hoofdstuk 3

Week 46

Les 7: Uitleg kennismakingsgesprek + voorbereiding Interview

Week 47

Yubu: missie ‘Voorbereiden Interview’
Inleveren voorbereiding Interview

Week 48

Les 8: Uitleg H4 een speciaal thema + paragrafen bespreken

Week 1

Inleveren Hoofdstuk 4

Week 3

Les 9: Inleiding & slotwoord

Week 4

Les 10: Bronnenlijst + Checklist / beoordelingsformulier

Week 5

Deadline inleveren Profielwerkstuk

Uiterlijk week 6
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Bijlage 1
Ik heb een PTA toets gemist

Ik maak in de eerstvolgende les na mijn gemiste
PTA toets, samen met mijn docent een afspraak
voor het inhalen van mijn toets.

Mijn docent én ik vullen samen het
“inhaalformulier” in.

Mijn docent gaat mét het ingeleverde formulier
én de PTA toets naar de verzuimbeheerders.

De verzuimbeheerders controleren of mijn
afwezigheid tijdens de toets geoorloofd was of
niet.

GEOORLOOFD VERZUIM

ONGEOORLOOFD VERZUIM

De verzuimbeheerder plant mijn
inhaaltoets op een woensdag- of
donderdagmiddag, lesuur 8 of lesuur 9

De verzuimbeheerder geeft een signaal af aan
de teamleider. De toets wordt NIET ingepland.

De teamleider bespreekt het signaal
met het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag gaat met de
leerling in gesprek inzake zijn verzuim
en het daardoor missen van een PTA
toets en bepaalt de maatregel (zie
artikel 11, examenreglement).
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AANVRAAG VOOR HET INHALEN VAN EEN PTA TOETS
Geoorloofd verzuim

Ongeoorloofd
verzuim

NAAM LEERLING:

……………………………………………………………

KLAS:

……………………………….

DATUM GEMISTE TOETS:

……………………………….

VRAAGT HET INHALEN AAN, VOOR DE VOLGENDE PTA TOETS:

VAK:

…………………………………………………
………………………………………...…MIN.

DUUR VAN DE TOETS:

TOETSCODE en ONDERWERP :…………………………………………………

NAAM VAN DE VAKDOCENT:

DATUM INHALEN TOETS:

…………………………………………………

WOE / DO: ………………………… Lesuur:
Lokaal:

8 / 9
30.14

HANDTEKENING LEERLING:

HANDTEKENING VERZUIMBEHEERDER

…………………………………..

………………………………………………….
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