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VOORWOORD 
 
Aan de examenkandidaten 4 mavo/vmbo-tl 
Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) 
 
 
Bergen NH, september 2019 
 
 
 
Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, 
 
Hier ligt voor je het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg het PTA. Dit boekje wordt je leidraad naar 
het examen. Jullie hebben er al een jaar aan kunnen wennen, omdat een aantal schoolexamentoetsen is 
afgenomen in 3 mavo/vmbo-tl. Vorig jaar ontving je ook een PTA met daarin beschreven welke toetsen je in     
3 mavo/vmbo-tl ging maken en hoeveel deze meetelden voor het examen. 
 
Je hebt  zeven vakken gekozen voor het eindexamenjaar. In deze zeven vakken doe je dit schooljaar Centraal 
Schriftelijk Eindexamen. De vakken CKV en maatschappijleer sloot je in het derde leerjaar af met een 
schoolexamen. Elke toets beschreven in dit PTA telt voor een bepaald percentage mee, per vak tellen alle 
schoolexamentoetsen in 3 en 4 mavo/vmbo-tl bij elkaar 100%. 
 
De slaag-/zakregeling staat tevens in dit boekje genoteerd. Daarmee weet je precies waar je aan moet voldoen 
om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. 
 
De wet schrijft voor dat je vóór 1 oktober in het bezit moet zijn van een exemplaar van dit Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit boekje wordt aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in 
het Schoolexamen worden getoetst, de inhoud van die onderdelen, de wijze waarop het Schoolexamen 
plaatsvindt, de herkansing van Schoolexamenonderdelen, evenals de regels voor de wijze waarop het cijfer 
voor het Schoolexamen tot stand komt.  
 
Het PTA bestaat uit een aantal delen. In het laatste deel, dat van de zogenaamde vak-PTA’s, staat per vak 
vermeld welke onderdelen in de loop van het schooljaar worden getoetst. In het inleidende gedeelte staan 
algemene regels en afspraken over het Schoolexamen, het Centraal Examen, de toetsen en hun soort en 
weging. 
 
Je vindt ook een overzicht met daarin alle examenvakken van de opleiding VMBO-tl, verder een schema van 
vakken die alleen met een Schoolexamen worden afgesloten en de vakken die zowel een Schoolexamen als 
een Centraal Examen kennen. Belangrijke data staan vermeld in de jaaragenda op de BSG-website. 
 
Aanpassingen in het Examenreglement door het Ministerie (CvTE) kunnen nog tot maart van dit schooljaar 
worden meegedeeld via een apart bulletin dat alle leerlingen krijgen uitgereikt. 
 
Zorg dat je op de hoogte bent van alle toetsen en activiteiten die dit examenjaar op je af komen, vandaar dit 
boekje. Het bevat informatie over alle schoolexamentoetsen. Hoeveel toetsen zijn er, welke leerstof, hoe zwaar 
telt de toets mee, is de toets wel of niet herkansbaar?  
 
Allemaal zaken die voor dit examenjaar van belang zijn. Lees het boekje goed door, doe er je voordeel mee. 
 
Ik wens jullie, mede namens alle docenten, veel succes het komende jaar! 
 
Mw. R. IJpelaan 
afdelingsleider mavo/vmbo-tl 
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INLEIDING 
 
 Programma van Toetsing en Afsluiting 
In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen vermeld, evenals hun wegingen, tijdsduur, periode van afname en 
een verwijzing naar de leerstof. In het eerste gedeelte worden de verschillende begrippen omschreven. De 
regelgeving met betrekking tot het schoolexamen staat beschreven in het examenreglement. Deze is als 
download te vinden op de website van de Berger Scholengemeenschap: www.berger-sg.nl. Ook vind je hier het 
examenbesluit Voortgezet Onderwijs. Voor enkele vak word(t)(en) in de voorexamenklas één of meerdere 
schoolexamentoetsen (SE) afgenomen. Alle schoolexamentoetsen uit het voorexamenjaar en examenjaar 
samen bepalen het schoolexamencijfer (50% diploma). Het Centraal  Examen cijfer (50% diploma) sluit het 
examenjaar af. Samen bepalen zij het eindcijfer op het diploma. Voor informatie over het sectorenoverzicht, de 
lessentabel, de bevorderingsnormen en de huisregels verwijzen wij naar de schoolgids  op www.berger-sg.nl. 
In dit PTA staan alleen de schoolexamentoetsen vermeld. Leerlingen ontvangen het PTA uiterlijk op 1 oktober 
van het schooljaar. 

 
Het examendossier 
De cijfers en waarderingen van alle onderdelen van het schoolexamen: toetsen, praktische opdrachten, 
handelingsdelen en profielwerkstuk, die gedurende het voor- en examenjaar (leerjaar 3 en 4)  zijn behaald 
vormen het zogenaamde examendossier.  
De school kent een examendossier in digitale vorm (Magister). Daarin worden de cijfers van alle behaalde 
onderdelen opgeslagen. Leerlingen (en ouders) kunnen thuis via de website hun cijfers inzien. De benodigde 
inlogcode is door school verstrekt. Per periode krijgen de leerlingen ook een overzicht van alle tot dan toe 
behaalde resultaten van het schoolexamen in papieren vorm uitgereikt. Verslagen, rapportages, werkstukken, 
handelingsdelen en toetsen van leerlingen die deel uitmaken van het examen dossier worden tot 6 maanden 
na het Centraal Examen door de docent bewaard, tezamen met een correctiemodel en de normering. 
Werkstukken van de beeldende vakken kunnen meegenomen worden naar huis, nadat de leerlingen voor 
akkoord hebben getekend op school. Beroep aantekenen tegen een beoordeling van al mee naar huis 
genomen werk is uitgesloten. Een leerling die niet akkoord gaat met een beoordeling, mag z'n werk niet mee 
naar huis nemen. Alle gemaakte en gecorrigeerde examenopgaven van het Centraal Examen worden tot 6 
maanden na het afsluiten van het examen door de school bewaard, tezamen met correctiemodel en normering. 
Inzage kan alleen geschieden in opdracht  en bijzijn van de vakdocent. Het werk mag niet worden meegegeven 
en er mogen geen afdrukken van worden gemaakt. 
 
Het Centraal Examen en het diploma 
De manier waarop het Centraal Examen wordt afgenomen, is in de wet (het examenbesluit Voortgezet 
Onderwijs, zie website BSG) vastgelegd. De school voert deze wettelijke regels uit. Hierop wordt toezicht 
gehouden door de inspectie en eventueel door de gecommitteerden. De kandidaat wordt toegelaten tot het 
Centraal Examen als alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgelegd. Het schoolexamen wordt afgesloten 
vóór aanvang van het eerste tijdvak. Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken, zie 
examenreglement. Op het diploma worden de onderwijssoort  en de sector vermeld waarin examen is 
afgelegd. Op de cijferlijst worden alle vakken met behorende cijfermatige waardering vermeld. Zowel het cijfer 
van het schoolexamen, het cijfer voor het Centraal Examen, als het eindcijfer worden vermeld. Het eindcijfer 
wordt afgerond op een heel getal. Ook is er op de cijferlijst ruimte gereserveerd voor vermelding van het 
onderwerp en de beoordeling van het profielwerkstuk, evenals de titel van het profielwerkstuk.  
 

http://www.berger-sg.nl/
http://www.berger-sg.nl/
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Overzicht vakken mavo/vmbo-tl Berger Scholengemeenschap 
 

Gemeenschappelijk deel De sectoren Keuzedeel 
Examenvak: 
-Nederlands 
-Engels 
-maatschappijleer 
(alleen schoolexamen) 
 
 
Niet examenvak: 
-Lichamelijke opvoeding 
-Kunstvakken 1 (CKV) 

Techniek: 
-wiskunde 
-nask I (natuurkunde) 

Frans 
Duits 
geschiedenis 
aardrijkskunde 
wiskunde 
economie 
nask II (scheikunde) 
biologie 
muziek 
tekenen 
handvaardigheid I  
(handvaardigheid) 
handvaardigheid II 
(textiele werkvormen) 

Zorg en Welzijn: 
-biologie 
-wiskunde of aardrijkskunde of 
geschiedenis 
Economie: 
-economie 
-Frans of Duits of 
 wiskunde 
Landbouw: 
-wiskunde 
-nask I of biologie 

 
 
Overzicht schoolexamen- en centraal eindexamenvakken 
Hieronder staan alle vakken vermeld, daarbij is aangegeven of deze afgesloten worden met alleen een 

schoolexamen of met een schoolexamen én een centraal eindexamen. Ook is het onderscheid 
gemaakt tussen vakken met een cijfer en vakken die worden afgesloten met ‘voldoende’ of  ‘goed’. 

 
Schoolexamen: 
- Kunstvakken 1 (CKV)..……….………….………..……………………voldoende/goed  
- Maatschappijleer……………………………………………………………………..cijfer 
- Lichamelijke opvoeding……………………………………………......voldoende/goed 
 
Schoolexamen en centraal examen: 
- Nederlands…………………………………………………………………………… cijfer 
- Engels………………………………………………………………………………… cijfer 
- Duits…………………………………………………………………………………... cijfer 
- Frans………………………………………………………………………………….. cijfer 
- Geschiedenis………………………………………………………………………… cijfer 
- Aardrijkskunde……………………………………………………………………….. cijfer 
- Economie…………………………………………………………………………….. cijfer 
- Wiskunde…………………………………………………………………………….. cijfer 
- Nask 1………………………………………………………………………………… cijfer 
- Nask 2 ……………………………………………………………………………….. cijfer  
- Biologie……………………………………………………………………………….. cijfer 
- Muziek………………………………………………………………………………… cijfer 
- Tekenen………………………………………………………………………………. cijfer 
- Handvaardigheid…………………………………………………………………….. cijfer 
- Textiele werkvormen………………………………………………………. ……….. cijfer 
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Examendossier toetsen 
Elke toets die deel uitmaakt van het schoolexamen wordt: ‘SE-toets’ genoemd. Een dergelijke toets kan een 
schriftelijke, mondelinge of praktische opdracht zijn en wordt op een vooraf vastgestelde datum afgenomen. 
Schriftelijke toetsen worden afgenomen tijdens een les of in een toetsperiode. Mondelinge toetsen en praktische 
opdrachten kunnen plaatsvinden tijdens toetsperioden, maar ook op andere data buiten de toetsperioden.  
Elk schooljaar kent vier perioden, met uitzondering van  het examenjaar dat drie perioden kent. Aan het einde 
van elke periode is een toetsperiode van één of meerdere dagen opgenomen waarin schoolexamentoetsen 
worden afgenomen. In het PTA is van elk vak afzonderlijk vastgelegd, op welk moment schoolexamentoetsen 
worden afgenomen. Bij aperte fouten of in uitzonderlijke situaties kan na overleg met de afdelingsleider en de 
secretaris eindexamens hiervan worden afgeweken. Deze beslissing moet tijdig en duidelijk bekend gemaakt 
worden aan de betreffende leerlingen. Overigens kunnen eventuele wijzigingen nooit de kandidaat benadelen. 
Schoolexamentoetsen worden beoordeeld met een cijfer. 
 
Praktische opdrachten   
Meerdere vakken hebben een praktische opdracht in het programma opgenomen. 
Bij praktische opdrachten gaat het vooral om het toepassen van algemene, vakoverstijgende vaardigheden. De 
leerling laat zien dat hij bepaalde vaardigheden beheerst. Een praktische opdracht kan worden afgesloten met 
een presentatie.  
In het  vak PTA  staat vermeld wanneer een praktische opdracht ingeleverd moet worden.  
Het is mogelijk praktische opdrachten door een groepje leerlingen (maximaal 4) te laten uitvoeren. De docent 
moet akkoord gaan met het groepswerk en met de samenstelling van de groep. Uit het resultaat van de 
praktische opdracht moet duidelijk blijken hoe de samenwerking is verlopen en hoe de werkzaamheden zijn 
verdeeld.  
Praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. 
 
Handelingsdelen 
In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de vakdocent moet worden 
vastgesteld of deze “naar behoren” zijn uitgevoerd.  
De uitvoering van een opdracht die tot het handelingsdeel behoort, blijkt uit een notitie van de kandidaat waarin 
aandacht besteed is aan de ervaring met de opdracht. Deze notitie maakt deel uit van het handelingsdeel. Het 
feit dat de leerling de activiteit “naar behoren” heeft uitgevoerd, wordt opgetekend in het examendossier.  
 
Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) 
De decaan mavo/vmbo-tl biedt in samenwerking met mentoren en vakdocenten activiteiten aan op basis 
waarvan de (voor)examenkandidaat zich kan oriënteren op vervolgopleidingen en beroepssectoren. Een 
(voor)examenkandidaat neemt deel aan alle LOB activiteiten die door de BSG worden aangeboden. Deze 
activiteiten bieden de leerling zicht op vervolgopleidingen, daardoor kan de leerling een overwogen keuze 
maken voor een volgende opleiding. LOB activiteiten zijn een wezenlijk onderdeel bij het maken van een keuze 
voor een vervolgstudie. Op de decanensite kunnen leerlingen en ouders alle informatie vinden m.b.t. 
vervolgopleidingen na het behalen van het diploma mavo/vmbo-tl en data van LOB-activiteiten, open dagen en 
informatieavonden. De decanensite is te vinden op de website van de BSG (www.berger-sg.nl) onder ‘Snel 
naar’ en dan ‘Decanensite’. Op deze site zijn ook de LOB opdrachten ondergebracht. 
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Profielwerkstuk 
Het profielwerkstuk wordt uitgevoerd in examenjaar 4 mavo/vmbo-tl. Bij het profielwerkstuk gaat het om 
vakoverstijgende thematiek die past binnen de gekozen sector, t.w. economie, zorg en welzijn, techniek of 
landbouw. De kandidaat dient aan het profielwerkstuk tenminste 20 uur te besteden.  Het is een werkstuk 
waarin de examenkandidaat laat zien over dusdanige kennis en vaardigheden te beschikken  dat hij een 
onderzoek, binnen de gekozen sector, zelfstandig kan uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden door 
de kandidaten aan hun begeleider, klasgenoten en ouders gepresenteerd. Bij het profielwerkstuk wordt zowel 
het proces als het product beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door minimaal twee docenten aan de hand 
van criteria die vooraf  aan de kandidaat bekend zijn gemaakt. Het profielwerkstuk moet met een voldoende 
resultaat worden afgesloten en wordt apart op de cijferlijst vermeld. In plaats van de waardering “voldoende” 
kan ook de waardering “goed” worden toegekend. Het profielwerkstuk weegt niet mee in het cijfer voor het 
schoolexamen van afzonderlijke vakken. In het kader van het profielwerkstuk verzamelt de kandidaat 
schriftelijke documentatie. De titel en de waardering van het profielwerkstuk wordt op het diploma vermeld. 
 
Maatschappelijke stage 
In de derde klassen  mavo/vmbo-tl lopen de leerlingen een maatschappelijke stage. Tijdens deze stage doet de 
leerling vrijwilligerswerk waarbij hij/zij een ander helpt zonder daar geld voor te vragen. Ook maakt een leerling 
op deze manier kennis met maatschappelijke organisaties als een buurthuis, een zorgcentrum, basisschool, 
kinderdagverblijf, dierenasiel, bibliotheek, etc. Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn een natuur-, 
wandel-, speurtocht voor kinderen uitzetten, ouderen helpen met hun mobiele telefoons, discoavond 
organiseren voor groep 8, zwerfvuil verzamelen in het bos, training geven bij een sportvereniging, etc. De stage 
moet met een voldoende resultaat worden afgesloten. In plaats van de waardering “voldoende” kan ook de 
waardering “goed” worden toegekend. Het resultaat voor de maatschappelijke stage weegt niet mee in het 
cijfer voor het schoolexamen. 
 
Slaag- /zakregeling 
De uitslag wordt vastgesteld op basis van alle vakken in het gemeenschappelijk deel, twee sectorvakken en 
minimaal twee van de drie keuzevakken. Een kandidaat is geslaagd als: 

- Het gemiddelde van het Centraal Examen over alle examenvakken een voldoende (5,5 of hoger) is, 
- voor het vak Nederlands tenminste het eindcijfer 5 is behaald, 
- voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige 

eindexamenvakken een 6 of hoger, of 
- voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige 

eindexamenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of 
- voor twee van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of 

hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 
Daarnaast moet voor het vak kunstvakken 1 (culturele kunstzinnige vorming), het vak lichamelijke opvoeding 
en het profielwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” zijn behaald. 
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 Overzicht wegingen schoolexamens schooljaar 3 mavo/vmbo-tl 2018-2019:
Vak: Periode I: Periode II: Periode III: Perioden IV: Totaal: 
Engels 10 10% 
Frans 10 10% 
Duits 10 10% 
Maatschappijleer 25 25 25 25 100% 
Aardrijkskunde 20 20% 
Nask 1 10 10% 

Overzicht wegingen schoolexamens schooljaar 4 mavo/vmbo-tl  2019-2020:
Vak: Periode I: Periode II: Periode III: Totaal: 
Nederlands 20 15+25 15+25 100% 
Engels 20 10+20+25 15 90% 
Frans 20 15+20 20+15 90% 
Duits 25 25+25 15 90% 
Geschiedenis 30 30 40 100% 
Aardrijkskunde 25 25 30 80% 
Biologie 30+10 20+10 30 100% 
Economie 30 30 40 100% 
Wiskunde 20 30 40+10 100% 
Nask 1 25 25 25+15 90% 
Nask 2 25 25 25+25 100% 
Muziek 5+12 13+5+5 40+20 100% 
Tekenen 20+8 20+8 20+10+8+6 100% 
Handvaardigheid 20+8 20+8 20+10+8+6 100% 
Textiele werkvormen 20+8 20+8 20+10+8+6 100% 
Lichamelijke Opvoeding 100% 
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Data eindexamen mavo/vmbo-tl 2020 
 

maandag 9 maart 2020 Start Centraal Praktisch Examen – CPE 
tekenen/ handvaardigheid / textiele werkvormen 

Woensdag 11 maart 2020, 19.30 uur praktijkexamen muziek 
 
Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen - donderdag 7 t/m dinsdag 19 mei 2020 

Datum: Tijden: Vak 
donderdag 7 mei 13.30- 15.30uur economie 

   
vrijdag 8 mei 13.30 – 15.30 uur Nederlands 

   
maandag 11 mei 9.00 – 11.00 uur geschiedenis 

 13.30 – 15.30 uur beeldende vakken 
   

dinsdag 12 mei 9.00 – 11.00 uur muziek 
 13.30 – 15.30 uur wiskunde 
   

woensdag 13 mei 9.00 – 11.00 uur aardrijkskunde 
 13.30 – 15.30 uur Frans 
   

donderdag 14 mei 9.00 – 11.00 uur Duits 
 13.30 – 15.30 uur nask1 
   

vrijdag 15 mei 13.30 – 15.30 uur biologie 
   

maandag 18 mei 13.30 – 15.30 uur nask 2 
   

dinsdag 19 mei 13.30 – 15.30 uur Engels 
 
Tweede tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen - maandag 15 t/m donderdag 18 juni 2020. 
 
PTA per vak 
Hierna tref je het PTA per vak aan. Naast het PTA wordt er elke periode tijdens de lessen informatie verteld en 
schriftelijk uitgereikt. Daarin ontvang je meer details over: 
 - beschrijving van de opdrachten en taken; 
 - eisen waaraan het eindresultaat moet voldoen, beoordelingscriteria. 
De toetsen staan steeds bij een bepaalde periode genoemd. Over het toetsrooster word je geïnformeerd en 
kun je t.z.t. terugvinden op de website bij de roosterwijzigingen (www.berger-sg.nl ). 

http://www.berger-sg.nl/


Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Nederlands

Toetsen
SE Spellen en formuleren

Toets
Schriftelijk
50
20
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

LU Kijk- en luistertoets

Toets
Schriftelijk
90
15
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

PO Presentatie taalbeschouwing

Presentatie en werkstuk
Mondeling en schriftelijk
15
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Hoofdstukken taalverzorging
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
NE/K/2: Basisvaardigheden 

Cito kijk- en luistertoets 2020
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
NE/K/2: Basisvaardigheden
NE/K/3: Leervaardigheden in het vak Nederlands
NE/K/4: Luister- en kijkvaardigheid
 

Taalkunde
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
NE/K/1: Oriëntatie op leren en werken
NE/K/5: Spreek- en gespreksvaardigheid
NE/K/7: Schrijfvaardigheid
NE/V/1: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
NE/V/2: Schrijven op basis van documentatie
NE/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Nederlands

PO Leeskring

Toets
Schriftelijk
gehele dag
15
periode 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Leesvaardigheid en zakelijke brief

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

De gelezen fictiewerken
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
NE/K/5: Spreek- en gespreksvaardigheid
NE/K/8: Fictie
 

Hoofdstukken Lezen en Schrijven
 
* toegestane hulpmiddelen: woordenboek NE

Eindtermen
NE/K/6: Leesvaardigheid
NE/K/7: Schrijfvaardigheid
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Engels

Toetsen
MO Spreekvaardigheid

Mondeling
Mondeling
20
20
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Methodetoets

Toets
Schriftelijk
50
10
periode 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

LU Luistervaardigheid

Luistertoets
Schriftelijk
60
20
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Mondeling tentamen
 
Cito boekje:
ERK gesprekken A2 niveau
 
Compenserende productiestrategieën gespreksvaardigheid

New Interface Speaking p 118-120

Stencils met woordenlijsten zoals uitgedeeld in de les (Examenidioom)

Onderwerpen:
School
Relationships
Transport and Travel
Personality and characteristics
Nature & environment
Politics
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/1: Oriëntatie op leren en werken
MVT/K/2: Basisvaardigheden
MVT/K/6: Gespreksvaardigheid 6
 
 

New Interface 3rd edition

CB 1 p 74-75
CB 2 p 81-83
CB 3 p 89-91
TB p 96-102 Basic Grammar
TB p 124-126

Reader formele Brief 
p 17-30

* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/2: Basisvaardigheden 
 
 
 
 

Cito kijk- en luistertoets - 23 januari 2020
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/5: Luister en kijkvaardigheid 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Engels

SE Schrijfvaardigheid

Toets
Schriftelijk
80
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Leesvaardigheid

Toets
Schriftelijk
50
15
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Reader Formele brief (geheel)
 
New Interface 3rd edition
p 104 lesson 3 lesson 4
p 105 lesson 5
p 116/117 (standaardzin)

* toegestane hulpmiddelen: woordenboek NE-EN

Eindtermen
MVT/K/7: Schrijfvaardigheid 
 

Literatuurboek 
Leesteksten WASP reporter nader op te geven/werken in les
Examenbundel basiswoordenlijst p 249-260

New Interface Reading
p 120-123
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/3: Leervaardigheden in de moderne vreemde talen
MVT/K/4: Leesvaardigheid
MVT/V/1: Leesvaardigheid
MVT/V/3: Kennis van land en samenleving
MVT/V/4: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Frans

Toetsen
SE Methodetoets

Toets
Schriftelijk
50
20
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Schrijfvaardigheid

Toets
Schriftelijk
50
15
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

LU Luistervaardigheid

Toets
Schriftelijk
60
20
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Methode Carte Orange:
Unité 5 + Unité 6
grammatica en woordenlijst
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/1: Oriëntatie op leren en werken
MVT/K/2: Basisvaardigheden
MVT/K/3: Leervaardigheden in de moderne vreemde talen
 

Formele brief
Reader: briefopdrachten
 
* toegestane hulpmiddelen: woordenboek FA-NE/NE-FA
 
Eindtermen
MVT/K/2: Basisvaardigheden
MVT/K/4: Leesvaardigheid
MVT/K/7: Schrijfvaardigheid
 

Cito kijk- en luistertoets - 24 januari 2020
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/2: Basisvaardigheden
MVT/K/5: Luister- en kijkvaardigheid
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Frans

SE Leesvaardigheid

Toets
Schriftelijk
50
20
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

MO Mondeling

Mondeling
Mondeling
20
15
periode 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

La Belle et la Bête en woordenlijst
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/V/1: Leesvaardigheid
MVT/V/4: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
MVT/V/5: Vaardigheden in samenhang
 
 

Reader: mondeling 4VMBO
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/2: Basisvaardigheden
MVT/K/6: Gespreksvaardigheid
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Duits

Toetsen
SE Woordenschat en grammatica

Toets
Schriftelijk
50
25
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

MO Spreekvaardigheid

Mondeling
Mondeling
20
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

LU Luistervaardigheid

Luistertoets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Materiaal ter voorbereiding wordt tijdens de les uitgereikt door de
docent.
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/2: Basisvaardigheden
MVT/K/3: Leervaardigheden in de moderne vreemde
talen
 

Materiaal ter voorbereiding wordt tijdens de les uitgereikt door de
docent.
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/6: Gespreksvaardigheid
MVT/V/4: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

Materiaal ter voorbereiding wordt tijdens de les uitgereikt door de
docent.
 
Cito kijk- en luistertoets - 22 januari 2020
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MVT/K/5: Luister- en kijkvaardigheid
MVT/V: Kennis van land en samenleving 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: Duits

SE Formele brief

Toets
Schriftelijk
100
15
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Materiaal ter voorbereiding wordt tijdens de les uitgereikt door de
docent.
 
* toegestane hulpmiddelen: woordeboek NE-DU

Eindtermen
MVT/K/1: Oriëntatie op leren en werken
MVT/K/7: Schrijfvaardigheid
MVT/V: Kennis van land en samenleving
MVT/V/4: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: gesch/staatsinr

Toetsen
SE Staatsinrichting

Toets
Schriftelijk
50
30
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Overzicht 20e en 21e eeuw

Toets
Schriftelijk
50
30
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Overzicht 20e en 21e eeuw

Toets
Schriftelijk
50
40
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Methode Geschiedenis Werkplaats:
Hoofdstuk 1: Koninkrijk der Nederlanden
Hoofdstuk 2: Politieke stromingen
Hoofdstuk 3: Politiek in Nederland en Europa
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
GS/K/1: Oriëntatie op leren en werken
GS/K/2: Basisvaardigheden
GS/K/3: Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting
GS/K/5: Staatsinrichting van Nederland 
GS/V/7: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
GS/V/8: Vaardigheden in samenhang
 
 

Methode Geschiedenis Werkplaats:
Hoofdstuk 4: Van oorlog tot oorlog (1900-1945)
Hoofdstuk 5: De wereld na 1945
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
GS/K/1: Oriëntatie op leren en werken
GS/K/2: Basisvaardigheden
GS/K/3: Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting
GS/K/9: Koude Oorlog
GS/K/10: Historisch Overzicht vanaf 1900
GS/K/11: Conflict Israël en de Arabische wereld.
GS/V/7: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
GS/V/8: Vaardigheden in samenhang

 

Methode Geschiedenis Werkplaats:
Hoofdstuk 4: Van oorlog tot oorlog (1900-1945)
Hoofdstuk 5: De wereld na 1945
Hoofdstuk 6: Nederland vanaf 1900
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
GS/K/1: Oriëntatie op leren en werken
GS/K/2: Basisvaardigheden
GS/K/3: Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting
GS/K/7: Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland
GS/K/9: Koude Oorlog
GS/K/10: Historisch Overzicht vanaf 1900
GS/V/7: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
GS/V/8: Vaardigheden in samenhang
GS/V/9: Historisch Overzicht vanaf 1900
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: aardrijkskunde

Toetsen
SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
50
25
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
50
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
100
30
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Methode Wereldwijs:
Module 4: hoofdstuk 1, 2 en 3
Water
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden
K6: Water
V3: Watermanagement
V7: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
V8: Vaardigheden in samenhang
 

Methode Wereldwijs:
Module 5: hoofdstuk 4, 5 en 6
Bevolking en Ruimte
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden
K8: Bevolking en ruimte
V5: Bevolking en ruimte in grootstedelijke gebieden
V7: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
V8: Vaardigheden in samenhang
 

Methode Wereldwijs:
Module 6: hoofdstuk 7, 8 en 9
Weer en Klimaat
 
* toegestane hulpmiddelen: Grote Bosatlas 55e editie

Eindtermen
K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden
K4: Weer en klimaat
V1: Extreme weersomstandigheden
V7: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
V8: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: economie

Toetsen
SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
100
30
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
100
30
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Methode Pincode, 6e editie:
Consumptie
Hoofdstuk 1: verdien je genoeg?
Hoofdstuk 2: geld moet rollen!
Hoofdstuk 3: we gaan voor de winst
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
EC/K/2 : Basisvaardigheden
EC/K/3: Leervaardigheden in het vak economie 
EC/K/4A: Consumptie, Consumentengedrag, Basis Geld- en
Bankwezen, Budgettering
EC/K/4B: Consumptie en consumentenorganisaties
EC/K/5A: Arbeid en productie, Produceren en het Bedrijfsleven
EC/V/3: Vaardigheden in samenhang
EC/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 
 

Methode Pincode, 6e editie:
Overheid en Bestuur
Arbeid en Bedrijfsleven
Internationale ontwikkelingen
Arbeid en Productie
 
Hoofdstuk 4: aan het werk!
Hoofdstuk 5: kan de overheid da regelen?
Hoofdstuk 6: de overheid en ons inkomen
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
EC/K/2: Basisvaardigheden
EC/K/3: Leervaardigheden in het vak economie 
EC/K/5A: Arbeid en productie
EC/K/5B: Arbeid en bedrijfsleven
EC/K/6: Overheid en bestuur
EC/V/3: Vaardigheden in samenhang
EC/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: economie

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
100
40
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Methode Pincode, 6e editie:
De gehele stof:
Consumptie en verrijkingsstof
Overheid en Bestuur
Arbeid en Bedrijfsleven
Internationale ontwikkelingen
Arbeid en Productie
Natuur & milieu
 
Hoofdstuk 1: verdien je genoeg?
Hoofdstuk 2: geld moet rollen!
Hoofdstuk 3: we gaan voor de winst
Hoofdstuk 4: aan het werk!
Hoofdstuk 5: kan de overheid da regelen?
Hoofdstuk 6: de overheid en ons inkomen
Hoofdstuk 7: Nederland handelsland
Hoofdstuk 8: welvaart wereldwijd
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
EC/K/ 1: Oriëntatie op leren en werken
EC/K/2 : Basisvaardigheden
EC/K/3: Leervaardigheden in het vak economie 
EC/K/4A: Consumptie
EC/K/4B : Consumptie en consumentenorganisaties
EC/K/5A: Arbeid en productie
EC/K/5B: Arbeid en bedrijfsleven
EC/K/6: Overheid en bestuur
EC/K/7: Internationale ontwikkelingen
EC/K/8 :Natuur en milieu
EC/V/1: Verrijkingsstof
EC/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
EC/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: wiskunde

Toetsen
SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
100
20
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
100
30
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Moderne Wiskunde 4VMBO-GT, 10e editie
- Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen
- Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde
- Hoofdstuk 5: Rekenen
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
WI/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
WI/K/2: Basisvaardigheden.
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche verbanden
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
WI/K/8: Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten
WI/V/1: Aanvullende eisen
WI/V/2: Verrijkingsopdrachten
WI/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
WI/V/4: Vaardigheden in
samenhang
 
 

 

Moderne Wiskunde 4VMBO-GT, 10e editie
- Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen
- Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde
- Hoofdstuk 4: Machtsverbanden
- Hoofdstuk 5: Rekenen
- Hoodfstuk 6: Goniometrie
- Hoofdstuk 8: Ruimtemeetkunde
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
WI/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
WI/K/2: Basisvaardigheden.
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche verbanden
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
WI/K/8: Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten
WI/V/1: Aanvullende eisen
WI/V/2: Verrijkingsopdrachten
WI/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
WI/V/4: Vaardigheden in
samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: wiskunde

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
100
40
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

PO Praktische Opdracht

Praktische opdracht
Schriftelijk

10
periode 2 of 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Moderne Wiskunde 4VMBO-GT, 10e editie
- Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen
- Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde
- Hoofdstuk 3: Informatieverwerking
- Hoofdstuk 4: Machtsverbanden
- Hoofdstuk 5: Rekenen
- Hoodfstuk 6: Goniometrie
- Hoofdstuk 7: Exponentiële functies
- Hoofdstuk 8: Ruimtemeetkunde
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
WI/K/1: Oriëntatie op leren en werken.
WI/K/2: Basisvaardigheden.
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak wiskunde
WI/K/4: Algebraïsche verbanden
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
WI/K/7: Informatieverwerking, statistiek
WI/K/8: Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten
WI/V/1: Aanvullende eisen
WI/V/2: Verrijkingsopdrachten
WI/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
WI/V/4: Vaardigheden in
samenhang
 

Meetkunde, statistiek en verbanden
 
Praktische opdracht over statistiek of meetkunde.
Het maken van een vergroting of verkleining van een object of het
maken van een wiskunde-wandeling.
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine

Eindtermen
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten
WI/K/6: Meetkunde
WI/K/7: Informatieverwerking, statistiek
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: natuur- en scheikunde I

Toetsen
SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Nova deel 4
Hoofdstuk 1 Krachten
Hoofdstuk 6 Werktuigen
Hoofdstuk 10 Bewegingen
Hoofdstuk 11 Kracht en Beweging
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie

Eindtermen
NASK1/K/3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
NASK1/K/9: Kracht en veiligheid
NASK1/V/1: Veiligheid in het verkeer
NASK1/V/2: Constructies
 
 

Nova deel 3
Hoofdstuk 4 Electriciteit
Hoofdstuk 9 Schakelingen
Hoofdstuk 7 Stoffen
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie

Eindtermen
NASK1/K/3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
NASK1/K/4: Stoffen en materialen
NASK1/K/5: Elektrische energie
NASK1/K/10: Bouw van de materie
 
 
 

Nova deel 3
Hoofdstuk 1 Krachten
Hoofdstuk 2 Warmte
Hoofdstuk 3 Energie
Hoofdstuk 5 Geluid
Hoofdstuk 11 Kracht en beweging
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie

Eindtermen
NASK1/K/3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
NASK1/K/6: Verbranden en verwarmen
NASK1/K/8: Geluid
NASK1/K/9: Kracht en Veiligheid
 
 
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: natuur- en scheikunde I

PO Practicum

Praktische opdracht
Schriftelijk
100
15
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Nova deek 3
Hoofdstuk 4 Electriciteit
Hoofdstuk 9 Schakelingen
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie

Eindtermen
NASK1/K/1: Oriëntatie op leren en werken
NASK1/K/2: Basisvaardigheden
NASK1/K/3: Leervaardigheden in het vak natuurkunde
NASK1/K/5: Elektrische energie
NASK1/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
NASK1/V/4: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: natuur- en scheikunde II

Toetsen
SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
100
25
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Methode Nova NaSk2 VMBO 4
Hoofdstuk 1: Stoffen en Deeltjes (tabel 1, 3, 5, 6, 7, 8 leren)
Hoofdstuk 2: Chemische Reacties
Hoofdstuk 3: Verbrandingen
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie en eenvoudige
rekenmachine

Eindtermen
K1: Oriëntatie op leren en werken
K2: Leervaardigheden in het vak scheikunde
K3: Leervaardigheden in het vak scheikunde
K4: Mens en omgeving: gebruik van stoffen
K5:  Mens en omgeving: verbranding
K9: Chemie en industrie
K10: Basischemie voor vervolgopleiding en beroep
K11: Bouw van de materie
 

Methode Nova NaSk2 VMBO 4
Hoofdstuk 4: Mengen en Scheiden
Hoofdstuk 5: Zouten
Hoofdstuk 6: Zuren en Basen (tabel 1, 2, 4 leren)
 
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie en eenvoudige
rekenmachine

Eindtermen
K4, K5, K10
K7: Water, zuren en basen
 
 

Methode Nova NaSk2 VMBO 4
Hoofdstuk 7: Water
Hoofdstuk 8: Metalen (tabel 1 leren)
Hoofdstuk 9: Koolstofchemie (tabel 3, 4 leren)
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie en eenvoudige
rekenmachine

Eindtermen
K7, K10
K8: Reinigingsmiddelen en cosmetica
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: natuur- en scheikunde II

PO Practicum

Praktische opdracht
Schriftelijk
150
25
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Methode Nova NaSk2 VMBO 4
Hoofdstuk 1: Stoffen en Deeltjes
Hoofdstuk 4: Mengen en Scheiden
Hoofdstuk 5: Zouten
Hoofdstuk 6: Zuren en Basen
 
* toegestane hulpmiddelen: Binas 2e editie en eenvoudige
rekenmachine

Eindtermen
K8, K10, K11
K6: Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties
V1: Productieprocessen
V2: Productonderzoek
V3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
V4: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: biologie

Toetsen
SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
100
30
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Praktische opdracht

Toets
Practicum/Schriftelijk
100
10
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Biologie voor jou
Boek 4
H1 Planten
H2 Ecologie

Samengevat H3 Planten en dieren
Samengevat H5 Houding, beweging en conditie T3
Samengevat H8 Regeling T3
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine en geodriehoek

Eindtermen
BI/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BI/K/2: Basisvaardigheden
BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie
BI/K/4: Cellen staan aan de basis
BI/K/6: Planten en dieren en hun samenhang
BI/K/7: Mensen beïnvloeden hun omgeving
BI/K/8: Houding, beweging en conditie
BI/K/11: Reageren op prikkels
 
 
 

Biologie voor jou 
Boek 4 
H1 Planten

Samengevat H3 Planten en dieren
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine en geodriehoek

Eindtermen
BI/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: biologie

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
100
20
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Praktische opdracht

Toets
Practicum/Schriftelijk
100
10
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
100
30
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Biologie voor jou
Boek 4 
H3 Mens en milieu
Samengevat H4 Mens en milieu

H4 Voeding en vertering
Samengevat H6 Het lichaam in stand houden

Samengevat H2 Schimmels en bacteriën T3
Samengevat H9 Voortplanting T3
Samengevat H10 Erfelijkheid en evolutie T3
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine en geodriehoek

Eindtermen
BI/K/5: Schimmels en bacteriën
BI/K/7: Mensen beïnvloeden hun omgeving
BI/K/9: Het lichaam in stand houden
BI/K/12: Van generatie op generatie
BI/K/13: Erfelijkheid en evolutie
 
 
   

Biologie voor jou
Boek 4 
H4 Voeding en vertering
Samengevat H6 Het lichaam in stand houden
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine en geodriehoek

Eindtermen
BI/K/9: Het lichaam in stand houden 

Biologie voor jou
Boek 4 
H5 Gaswisseling 
Samengevat H6 Het lichaam in stand houden
 
H6 Transport
Samengevat H6 Het lichaam in stand houden

H7 Opslag, uitscheiding en bescherming
Samengevat H7 Bescherming en huid
Samengevat H11 Bescherming en antistoffen
Samengevat H12 Gedrag T3
 
* toegestane hulpmiddelen: eenvoudige rekenmachine en geodriehoek

Eindtermen
BI/K/4: Cellen staan aan de basis
BI/K/6: Planten en dieren en hun samenhang
BI/K/9: Het lichaam in stand houden
BI/K/10: Bescherming
BI/V/1: Bescherming en antistoffen
BI/V/2: Gedrag bij mens en dier
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: muziek

Toetsen
SE Verslag

Praktische opdracht
Schriftelijk
--
5
periode 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 1

Toets
Schriftelijk
50
12
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 2

Toets
Schriftelijk
50
13
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Praktisch en theoretisch voorbereiden op een bezoek aan een
voorstelling waarin meerdere kunstvormen aan de orde komen.
Daarvan maak je een verslag met behulp van een kijkwijzer. De
kijkwijzer en het verslag lever je uiterlijk 25 september 2019 in. Met
toegangsbewijs en foto' s en dergelijke erbij.

* toegestane hulpmiddelen: internet

Eindtermen
MU/K/1: oriëntatie op leren en werken
MU/K/8: muziek en maatschappij
Mu/K/9: muziek en andere kunsten
Mu/V/3: vaardigheden in samenhang
Mu/V/2: basisvaardigheden
 
 
 
 

Algemene muziekleer:
ritme, instrumenten, noten, tempo, dynamiek, akkoordenleer.
 
stemsoorten, maat, orkesten, vormleer; kunnen analyseren van een
muziekstuk.
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MU/K/3: leervaardigheden in het vak muziek
MU/K/2: basisvaardigheden
 
 

Dezelfde leerstof tentamen toetsweek 1
voornamelijk: luisteropdrachten toepassen van geleerde begrippen op
luisterfragmenten.
 
Plus:
Polyfonie/homofonie, herstellingsteken, kruis, mol, majeur en mineur
herkennen met uitbreiding van begrippen. Solfège: ritme herkennen +
noteren.
 
 
* toegestane hulpmiddelen: afspreken met vakdocent

Eindtermen
Mu/K/2: basisvaardigheden
Mu/K/3: leervaardigheden in het vak muziek
 
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: muziek

PO Praktijk

Praktische opdracht
Practicum/Schriftelijk
100
5
periode 1, 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

PO Praktijk

Praktische opdracht
Practicum/Schriftelijk
100
5
periode 1, 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

PO Praktijk

Praktische opdracht
Mondeling
avondvoorst.
40
periode 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

De leerling moet rond de kerstvakantie een eenvoudige blues kunnen
spelen op een akkoordinstrument. Tevens een (eenvoudige)
improvisatie op een bluesschema kunnen laten horen. Na instructie
zelf instuderen.
 
De docent bepaalt de moeilijkheidsgraad per leerling individueel.
 
Toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
Mu/K/5: vormgeven: improviseren/componeren
MU/K/6: presenteren
 
 

Lunchconcert: reeds klassikaal geleerde nummers presenteren.
 
Individuele becijfering
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MU/K/4: musiceren: zingen en spelen
MU/K/6: presenteren
 

Tijdens de praktijkles heeft de leerling een aantal stukken
ingestudeerd en gepresenteerd bijvoorbeeld tijdens een lunchconcert
of een open podium. De beoordelingen wegen mee in het
praktijkcijfer.
 
Iedere leerling kiest één stuk uit op gebied van zang of een instrument
waarop hij/zij beoordeeld wil worden.
 
Iedere leerling begeleidt een andere leerling met een muziekstuk. De
beoordeling weegt mee in het praktijkcijfer.
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
Mu/V/1: eindopdracht
Mu/K/2: basisvaardigheden
Mu/K/4: musiceren:zingen en spelen
Mu/K/6: presenteren
 
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: muziek

SE Tentamen 3

Toets
Schriftelijk
50
20
toesweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Muziekgeschiedenis "van blues tot klassiek" = kenmerken van
verschillende periodes uit de muziekgeschiedenis leren.
 
* toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

Eindtermen
MU/K/3: leervaardigheden in het vak muziek
MU/K/7: beluisteren
MU/K/8: muziek en maatschappij
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: tekenen

Toetsen
PO Praktische opdracht 1

Praktische opdracht

--
20
week 35 t/m 42Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 1 kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met het thema Remake. Er
wordt een uniek werkstuk gemaakt, met als leidraad de kenmerken
van een zelf te kiezen kunststroming, kunstwerk en/of kunstenaar.
Het praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd in het
opgaveboekje dat wordt uitgereikt tijdens de eerste les van deze
periode. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan
het eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 42 (14 t/m 18 oktober
2019).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak
 
Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

Behandelde lesstof
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: tekenen

PO Praktische opdracht 2

Praktische opdracht

--
20
week 44 t/m 51Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 2 kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

PO Praktische opdracht 3

Praktische opdracht

--
20
week 2 t/m 10Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Tijdens de lessen in deze periode wordt er gewerkt met het thema
Strijd, hoofdstuk 2 uit Kunst Actief deel 3. Er wordt een uniek
werkstuk gemaakt waarin het thema Dromen verbeeld wordt. Het
praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd op blz. 56
t/m 60. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan het
eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 51 (16 t/m 20 december
2019).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

Hoofdstuk 2 uit Kunst Actief deel 3 en de behandelde lesstof.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

Tijdens de lessen in deze periode wordt er gewerkt met het thema
Feest, hoofdstuk 6 uit Kunst Actief deel 3. Er wordt een uniek
werkstuk gemaakt waarin het thema verbeeld wordt. Het
praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd op blz. 56
t/m 60. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan het
eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 10 (2 t/m 6 maart 2020).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: tekenen

SE Tentamen 3a kunstbeschouwing

Praktische opdracht
Schriftelijk
--
10
week 9Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 3b kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 3c kunstbeschouwing

Verslag en presentatie
Schriftelijk
--
6
week 5 t/m 10Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Vanaf het begin van het schooljaar heeft de leerling gewerkt aan het
maken van een "beeldend woordenboek", waarin de leerling laat zien
dat het de beeldende begrippen begrijpt en kan toepassen. Het
beeldend woordenboek wordt beoordeeld op inhoud en vormgeving
en uiterlijk ingeleverd in week 9 (24 februari t/m 28 februari 2020).

* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

Hoofdstuk 6 uit Kunst Actief deel 3 en de behandelde lesstof.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang  

Vanaf 27 januari t/m 6 maart 2020 bereiden de leerlingen zich voor op
het thema van het eindexamen: Tijd. In deze periode maken de
leerlingen een verslag en houden een presentatie over een
onderwerp dat past binnen het thema. De opdracht staat in de ELO.
Het verslag moet daar worden ingeleverd.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: handvaardigheid

Toetsen
PO Praktische opdracht 1

Praktische opdracht

--
20
week 35 t/m 42Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 1 kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met het thema Remake. Er
wordt een uniek werkstuk gemaakt, met als leidraad de kenmerken
van een zelf te kiezen kunststroming, kunstwerk en/of kunstenaar.
Het praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd in het
opgaveboekje dat wordt uitgereikt tijdens de eerste les van deze
periode. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan
het eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 42 (14 t/m 18 oktober
2019).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

Behandelde lesstof
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: handvaardigheid

PO Praktische opdracht 2

Praktische opdracht

--
20
week 44 t/m 51Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 2 kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

PO Praktische opdracht 3

Praktische opdracht

--
20
week 2 t/m 10Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Tijdens de lessen in deze periode wordt er gewerkt met het thema
Strijd, hoofdstuk 2 uit Kunst Actief deel 3. Er wordt een uniek
werkstuk gemaakt waarin het thema Dromen verbeeld wordt. Het
praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd op blz. 56
t/m 60. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan het
eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 51 (16 t/m 20 december
2019).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

Hoofdstuk 2 uit Kunst Actief deel 3 en de behandelde lesstof.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

Tijdens de lessen in deze periode wordt er gewerkt met het thema
Feest, hoofdstuk 6 uit Kunst Actief deel 3. Er wordt een uniek
werkstuk gemaakt waarin het thema verbeeld wordt. Het
praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd op blz. 56
t/m 60. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan het
eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 10 (2 t/m 6 maart 2020).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: handvaardigheid

SE Tentamen 3a kunstbeschouwing

Praktische opdracht
Schriftelijk
--
10
week 9Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 3b kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

SE Tentamen 3c kunstbeschouwing

Verslag en presentatie
Schriftelijk
--
6
week 5 t/m 10Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Vanaf het begin van het schooljaar heeft de leerling gewerkt aan het
maken van een "beeldend woordenboek", waarin de leerling laat zien
dat het de beeldende begrippen begrijpt en kan toepassen. Het
beeldend woordenboek wordt beoordeeld op inhoud en vormgeving
en uiterlijk ingeleverd in week 9 (24 februari t/m 28 februari 2020).

* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 
 
 

Hoofdstuk 6 uit Kunst Actief deel 3 en de behandelde lesstof.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 
 
 

Vanaf 27 januari t/m 6 maart 2020 bereiden de leerlingen zich voor op
het thema van het eindexamen: Tijd. In deze periode maken de
leerlingen een verslag en houden een presentatie over een
onderwerp dat past binnen het thema. De opdracht staat in de ELO.
Het verslag moet daar worden ingeleverd.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: textiele werkvormen

Toetsen
PO Praktische opdracht 1

Praktische opdracht
---
--
20
week 35 t/m 42Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 1 kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met het thema Remake. Er
wordt een uniek werkstuk gemaakt, met als leidraad de kenmerken
van een zelf te kiezen kunststroming, kunstwerk en/of kunstenaar.
Het praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd in het
opgaveboekje dat wordt uitgereikt tijdens de eerste les van deze
periode. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan
het eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 42 (14 t/m 18 oktober
2019).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 
 

Behandelde lesstof
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: textiele werkvormen

PO Praktische opdracht 2

Praktische opdracht

--
20
week 44 t/m 51Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 2 kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Tijdens de lessen in deze periode wordt er gewerkt met het thema
Strijd, hoofdstuk 2 uit Kunst Actief deel 3. Er wordt een uniek
werkstuk gemaakt waarin het thema  verbeeld wordt. Het
praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd op blz. 56
t/m 60. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan het
eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 51 (16 t/m 20 december
2019).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 
 
 

Hoofdstuk 2 uit Kunst Actief deel 3 en de behandelde lesstof.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: textiele werkvormen

PO Praktische opdracht 3

Praktische opdracht

--
20
week 2 t/m 10Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 3a kunstbeschouwing

Praktische opdracht
Schriftelijk
--
10
week 9Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

SE Tentamen 3b kunstbeschouwing

Toets
Schriftelijk
50 minuten
8
toetsweek 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

Tijdens de lessen in deze periode wordt er gewerkt met het thema
Feest, hoofdstuk 6 uit Kunst Actief deel 3. Er wordt een uniek
werkstuk gemaakt waarin het thema verbeeld wordt. Het
praktijkgedeelte bestaat uit 6 onderdelen, nader genoemd op blz. 56
t/m 60. Alle onderdelen moeten worden doorlopen en worden aan het
eind van deze periode beoordeeld. Tevens wordt een
procesbeschrijving bijgehouden en tegelijkertijd met het beeldend
werk ingeleverd op de laatste les in week 10 (2 t/m 6 maart 2020).
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/2: Basisvaardigheden
BV/K/3: Leervaardigheden in de beeldende vakken
BV/K/4: Beeldend werk, productief
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/6: Middelen, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang

 

Vanaf het begin van het schooljaar heeft de leerling gewerkt aan het
maken van een "beeldend woordenboek", waarin de leerling laat zien
dat het de beeldende begrippen begrijpt en kan toepassen. Het
beeldend woordenboek wordt beoordeeld op inhoud en vormgeving
en uiterlijk ingeleverd in week 9 (24 februari t/m 28 februari 2020).

* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/5: Werkproces, productief
BV/K/7: Beschouwen – eigen werk, reflectief
BV/V/1: Eindopdracht, productief en reflectief
BV/V/2: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 

Hoofdstuk 6 uit Kunst Actief deel 3 en de behandelde lesstof.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: textiele werkvormen

SE Tentamen 3c kunstbeschouwing

Verslag en presentatie
Schriftelijk
--
6
week 5 t/m 10Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Vanaf 27 januari t/m 6 maart 2020 bereiden de leerlingen zich voor op
het thema van het eindexamen: Tijd. In deze periode maken de
leerlingen een verslag en houden een presentatie over een
onderwerp dat past binnen het thema. De opdracht staat in de ELO.
Het verslag moet daar worden ingeleverd.
 
* toegestane hulpmiddelen: volgens afspraak

Eindtermen
BV/K/1: Oriëntatie op leren en werken
BV/K/8: Beschouwen – werk van anderen, reflectief
BV/V/3: Vaardigheden in samenhang
 

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 mavo/vmbo-tl Vak: lichamelijke opvoeding

Toetsen
HD Periode 1

Handelingsdeel
---
---
0
---Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

HD Periode 2

Handelingsdeel
---
---
0
---Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

HD Eindbeoordeling

---
---
100
periode 3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

veld:
softbal: techniek, tactiek en spelregels

bosloop
hockey en voetbal: techniek, tactiek en spelregels
rugby: techniek, tactiek en spelregels 

zaal:
turnen
volleybal
badminton
basketbal: techniek, tactiek en spelregels

buitenschools - duur 100 minuten:
squashen
kickfun
 

Je bent alle lessen aanwezig, ook als je geblesseerd bent.

Als je niet mee kan doen vanwege een blessure, dan neem je een
bericht van je ouder(s)/verzorger(s) mee. Je meldt je voor de les bij
de docent en die bepaalt of je een vervangende opdracht moet
maken. Deze wordt dan aan het einde van de les persoonlijk bij de
docent ingeleverd. De opdracht moet voldoende zijn.

Na een gemiste les moet je binnen een week contact opnemen met je
docent LO.

Voldoe je niet aan de bovenstaande verplichtingen dan word je met
een onvoldoende beoordeeld. Je moet voor iedere periode een
voldoende hebben gehaald, anders kun je niet deelnemen aan het
eindexamen.
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