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INLEIDING

In dit informatieboekje vind je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle vakken, die op onze school in leerjaar 4 vmbo-tl
worden aangeboden als examenvak. Zij het dat uitsluitend die vakken zijn opgenomen, waarvan de resultaten onderdeel zijn van het
Schoolexamen (SE) in het betreffende leerjaar. Per vak is beschreven welke toetsen of praktische opdrachten deel uitmaken van het
Schoolexamen (SE). Het volledige examenprogramma is na te lezen op examenblad.nl. Daarnaast kun je een totaaloverzicht vinden van de
hulpmiddelen op https:ijwww.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2022, die bij de examens in de diverse vakken
gebruikt mogen worden, zoals vastgesteld voor examenjaar 2021-2022.

Indeling 2021-2022
De toetsmomenten van het schoolexamen (SE) zijn opgedeeld in drie periodes (SE1, SE2, SE3), die afgesloten worden met een toetsweek (SE
week):

21-09-2021
05-10-2021
01-11-2021 t/m 05-11-2021
09-11-2021
13-11-2021
24-12-2021
17-01-2022 t/m 21-01-2022
24-01-2022 t/m 03-02-2022
28-01-2022
10-02-2022
03-03-2022
28-03-2022 t/m 01-04-2022
14-04-2022
12-05-2022 t/m 25-05-2022

Start Profielwerkstuk
Deadline inleveren onderwerp Profielwerkstuk
Schoolexamen periode 1 (SE1-week)
Herkansingen SE1-week
Deadline halfwegbeoordeling Profielwerkstuk
Deadline inleveren 1 e versie Profielwerkstuk
Schoolexamen periode 2 (SE2-week)
CITO Kijk- en luistertoetsen taalvakken
Deadline definitieve versie Profielwerkstuk
Herkansingen SE2-week
Presentatiemiddag Profielwerkstuk
Schoolexamen periode 3 (SE3-week)
Herkansingen SE3-week
Centraal Examen periode 1 (CE1)

Uitleg van het vak-PTA
De schoolexamentoetsen (SE's) en praktische opdrachten (PO) tellen mee voor het schoolexamen. De diverse onderdelen van het
schoolexamen zijn per vak opgenomen in het PTA. Van ieder onderdeel is het nummer vermeld, zodat bijvoorbeeld in de cijferadministratie
gemakkelijk is terug te vinden welk cijfer voor welk examenonderdeel is behaald. Naast de vermelding van een nummer is per onderdeel een
stofomschrijving opgenomen.



Per onderdeel van het schoolexamen is aangegeven wanneer de toetsing plaats heeft, wat de duur is van de toets, in welke vorm de toetsing
plaats heeft (schriftelijke toets, luistertoets, mondelinge toets, handelingsdeel of praktische opdracht. Verder is ook aangegeven wat het
gewicht is van het examenonderdeel in verhouding tot de overige onderdelen in het schoolexamen. Op basis van deze weging wordt het
eindcijfer berekend. Tenslotte is aangegeven of het SE-onderdeel kan worden herkanst of niet.
De beoordeling van handelingsdelen en praktische opdrachten heeft plaats op grond van criteria, die vooraf zijn vastgesteld en
schriftelijk bij opdrachtverstrekking aan de kandidaat kenbaar zijn gemaakt.
In het PTA van het eindexamenjaar vmbo-tl leerjaar 4 zijn zowel de schoolexamenonderdelen van het voorexamenjaar (vmbo-tl 3) als
van het betreffende examenjaar (vmbo-tl 4) opgenomen.

Examenprogramma
De examenprogramma's voor de vakken worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de
leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.
Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het
centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn,
worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het College voor Toetsen
en Examens. De specifieke examenprogramma's en syllabi zijn te vinden op de betreffende vak- en examenpagina's op www.examenblad.nl.
Op www.huygens.nl is een overzicht in te zien van de verdeling van de SE-toetsen over de leerjaren.

Herkansingen
In het PTA is aangegeven of een SE-toets herkanst kan worden. Niet elke SE-toets kan dus herkanst worden. Verder geldt de volgende regel:
Na elke periode mag één SE-toets herkanst worden. Als je hiervan geen gebruik maakt, vervalt deze herkansingsmogelijkheid en je kunt dus
niet in een volgende periode twee toetsen herkansen.

Absentie
Bij geoorloofde absentie, zoals in geval van ziekte, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om de gemiste SE-toetsen na afloop van de
toetsweek alsnog te maken. Hiertoe zal in overleg met de docent een afspraak worden gemaakt. De SE-toets, die moet worden in gehaald,
kan niet ook nog eens worden herkanst.

In geval van twijfel is het examenreglement van het Huygens College bindend. Het examenreglement is terug te vinden op de website van de
school bij de start van de maand oktober van het lopende schooljaar.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: Nederlands

Inleiding

Schoolexamens
Hulprriddelen:
Toets 441 en 442 woordenboek
Toets 443 en 444 geen
Toets 445 Lijst literaire termen

Toetsen
SE omschrijving
441 Leesvaardigheid - tekstverklaring

Leerlingen beantwoorden de vragen bij twee lange teksten en één korte tekst
met afbeelding.

442 Zakelijke brief en artikel
Leerlingen schrijven een zakelijke brief en schrijven een artikel waarbij gelet
wordt op inhoud, conventies en spelling.

443 Kijk- en luistertoets
Leerlingen luisteren en kijken naar drie fragmenten en beantwoorden de vragen.
Duur van de toets is ongeveer 80 rrinuten.

444 Beschouwing
Leerlingen geven in een groep een presentatie over een actueel onderwerp
gedurende 20 rrinuten.

445 Literatuur
Leerlingen laten in 25 rrinuten zien dat zij over de boeken die zij gelezen hebben
vanuit literaire termen kunnen spreken.

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
NE/K/3, 6 T s SEl 20 100 0

NE/V/2, NE/K/1, 3,7 T s SE2 20 100

NE/K/3, 4 T s P2 20 100 D

NE/K/2, 3, 5, NE/V/2 T M P2 20 20 D

NE/K/3, 8 T M P2 20 25 D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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lProgramma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-TL Vak: Frans

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Spreekvaardigheid: monoloog MVT/K/2, K/3, K/6 T M Pl 20 10 0

De kandidaat kan:
Een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen
alledaagse voorbeelden te beschrijven.

442 Leesvaardigheid: MVT/K/3, K/4, V/1, V/5 T s SEl 10 50 □
De kandidaat kan korte, eenvoudige teksten/brieven lezen en specifieke
voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten. Verbanden in
een tekst herkennen en aangeven d.m.v. signaalwoorden.
De kandidaat weet de betekenis van de meeste signaalw oorden en veel
voorkomende vragen.

443 Schrijfvaardigheid: MVT/K/1, K/2, K/3, K/7, V/5 T s SE2 15 100
De kandidaat kan een korte, eenvoudige mededeling doen, op formulieren
persoonlijke details invullen, een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven en
een zeer eenvoudige formele brief schrijven.

444 Luistervaardigheid en kijkvaardigheid: MVT/K/3, K/5, V/3 T s P2 20 100 □
De kandidaat kan:
- gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
- luisteren naar aankondigingen en instructies
- luisteren naar tv, video en geluidsopname
- zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op
gebieden die van direct persoonlijk belang zijn.

445 Leesvaardigheid: MVT/K/3, K/4, V/1, V/5 T s SE3 10 50 □
De kandidaat kan korte, eenvoudige teksten lezen, specifieke voorspelbare
informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten en korte, eenvoudige,
persoonlijke brieven begrijpen. Verbanden in een tekst herkennen en aangeven
d.m.v. signaalwoorden.
De kandidaat weet de betekenis van de meeste signaalw oorden en veel
voorkomende vragen.

446 Gespreksvaardigheid: MVT/K/2, K/3, K/5, K/6, V/5 T M P3 25 20 □ JDe kandidaat kan:
Communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en
directe uitwisseling van informatie over vertrouw de onderwerpen en activiteiten
betreffen. En kan zeer korte sociale gesprekken voeren.
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rProgramma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-TL Vak: Frans

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als hel hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: Duits

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Brief, Erk-niveau A2 MVT K1, 2, 3, 7 en Vl T S SEl 20 50 0

25

25

10

20

SE2

SE2M

M

T

T

MVTK1, 2,3,6 en V3

MVTK1, 2,3,6

Spreekvaardigheid
Per leerling gesprek aan de hand van alledaagse situaties. Elke leerling bereidt
zich 25 minuten voor aanvang van het mondelingVOO.OesOII
gelijktijdig met toets 443 afgenomen.
Uitspraak, zie ook 442443

442

444 Kijk-/luistertoets MVT K1, 2,3,5 en V3 T s P2 20 100 D

445 Leesvaardigheid MVT K1, 2, 3, 4 en Vl T M SE3 20 25 D

446 Woordkennis
(signaalwoorden en vraagstellilng)

MVT K1, 2, 3, 6, 7 en Vl T s SE3 10 20

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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programma van toetsing en afsluiting
l Studie:4 VMBO-TL Vak: En els

Inleiding

Schoolexamens
In dit schooljaar wordt gewerkt met de methode English in Mind.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Literatuur, leesvaardigheid, grammatica en idioom MVT/K3 en 4/Vl en 5 T s SEl 20 100 0

442 Literatuur, schrijfvaardigheid, grammatica en idioom MVT/K/3, 4 en 7, V/1 en 5 T s SE2 20 100

1
443 Cito kijk en luistertoets MVT/K/3 en 5, V/1 en 5 T s P2 20 100 □

444 Literatuur, leesvaardigheid, grammatica en idioom MVT/K/3 en 4, V/1 en 5 T s SE3 20 100 l
445 Spreekvaardigheid MVT/K/2, 3 en 6, V/5 T M SE3 15 20 □

In tweetallen aan de hand van alledaagse situaties en een door de leerling van
tevoren ingeleverd portfolio.

446 Holiday presentations MVT/K/2, 3 en 6, V/5 T M Pl 5 5 □
Individueel w ordi door de leerling een presentatie gegeven over een vakantie.

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-TL Vak: geschiedenis

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Historisch overzicht Hl en 2 GS K1, 3,5, 10 T s SEl 20 100 0

Staatsinrichting en W.O. 1

442 PO Industriële samenleving GS K2, 6 PO s Pl 15 n.v.t. D

443 Historisch overzicht H3 en 4 GS Kl, 3, 5, 10 T s SE2 20 100
Interbellumen W.O. Il

444 PO Nederland en Indonesië GS K2, 4 en Vl PO s P2 10 n.v.t. D

445 Historisch overzicht H5 en 6 GS Kl, 3, 5, 10 T s SE3 20 100
Koude oorlog en naar een nieuwe eeuw

446 PO Koude oorlog GS K2, 9 PO s P3 15 n.v.t. D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: aardrïkskunde

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Weer en klimaat domein 4 K/3, K/4, V/1 T s SEl 30 100 0

Ontwikkeling, invloed en gevolgen van weer en klimaat in Nederland, Spanje en
de Verenigde Staten

442 Bevolking en ruimte domein 5 K3, K/8, V/5 T s SE2 30 100
De toekomst van de wereldbevolking, haar woonplaats en haar ontwikkeling in
Nederland, Duitsland en China

443 Water domein 6 K3, K/6, V/3 T s SE3 30 100
Hoe 'werkt' water, het gebruik, de problemen en oplossingen in Nederland, het
Midden-Oosten en China

444 Praktische opdracht K3 PO s P2 10 □

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
1 Studie:4 VMBO-TL Vak: economie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving
441 Pincode Hl, 2 en 3 Consumptie en arbeid

eindtermen
EC/K/1,2,3,4A/4B, V/2,3

type
T

vorm moment weging
S SEl 35

duur
100

herkansing

0

442

443

Pincode H5 en 6 Overheid en bestuur

Pincode H4, 7 en 8 Internationale Ontwikkeling en arbeid

EC/K6,8, V/2,3

EC/K/SA,5B,7, V/2,3

T

T

s

s

SE2

SE3

30

35

100

100

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als hel hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moelen hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in hel
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: wiskunde

Inleiding

Schoolexamens
In alle SE onderdelen komen de volgende eindtermen terug: WI/K/1, 2, 3, 5, 8.
Er mag altijd gebruik gemaakt worden van de volgende hulpmiddelen:
rekenmachine (niet grafisch), geodriehoek, kompasroos, passer.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 H 1 grafieken & vergelijkingen WI /K/1, K/4, K/6, V/1 T s SE1 30 100 0

H2 vlakke meetkunde
H4 machtsverbanden

442 H3 informatieverwerking WI/ K/4, K/6, K/7, V/1 T s SE2 40 100
H5 rekenen
H6 goniometrie

443 H6 goniometrie WI/ K/4, K/6, V/1 T s SE3 30 100
H7 exponentiële forrrules
H8 ruimtemeetkunde

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: natuur- en scheikunde I

Inleiding

Schoolexamens
Toegestane hulprriddelen: Bij elke toets mag een (niet-grafische) rekenmachine en BINAS kgt worden gebruikt.

442

443

444

H7, H8 en handouts 'Weer en Straling'
Eigenschappen van materie, Weer, Straling.

Praktische opdracht
Eigen (praktijk)onderzoek naar een keuzeonderwerp binnen de eindtermen van
het schoolexamen.
H4, HS, H9 en hand-outs 'Licht en beeld'
Electriciteit, geluid, schakelingen en Licht en Beeld

eindtermen
K/9, V/1, V/2

K/4, K/10, K/11, K/12

V/3, V/4

K/5, K/8, K/9

type vorm moment weging duur herkansing
T s SEl 30 100 0

T s SE2 30 100

1
PO s 10 50 □

T s SE3 30 100

441 Hl, H3, H6, Hl0 en Hll
Krachten, energie, werktuigen en beweging

Toetsen
SE omschrijving

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-TL Vak: natuur- en scheikunde II

Inleiding

Schoolexamens
In alle SE onderdelen korren de volgende eindtermen terug: NASK2/K/1,2,3,4.
Er mag altijd gebruik gemaakt worden van de volgende hulpmiddelen: BINAS vmbo, rekenmachine (niet grafisch).

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Hl t/m H3 stoffen & deeltjes, chemische reacties, K/5,7,10,11 V/1,2 T s SEl 30 100 0

verbrandingen.

442 H1 t/m H6 zie SE! + mengen & scheiden, zouten, K/5,7,8,10,11 T s SE2 30 100

1zuren & basen.

443 H1 t/m H9 zie SE2 + water & reinigen, metalen, K/5,6,7,9,10 T s SE3 30 100
koolstofcherrie.

444 Practicumtoets K/6 V/1,2,4 PO D P3 10 100 D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL----------------------~----------------------------------------~
Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Eigen leefomgeving onderzoeken (Ecologie) in combinatie K3, 5, 6, 7, 12/V2, 3 PO D Pl 15 D

met verklaarbaar gedrag (herhaling H 8 Gedrag)

442 H 1 (Planten), H2 (Ecologie), H3 (Mens en milieu) K3, 4 T s SE1 25 100

443 H6 (Transport), H7 (Opslag, uitscheiding en bescherming) + K8, 9, 10, 11 en Vl T s SE2 35 100
herhaling T3 H7 (Skelet en beweging)

444 H4 (Voeding en H5 (Gaswisseling) K5, 6, 9, 11 T s SE3 25 100

Vak: biolo ie

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: lichamelijke o

Inleiding

Schoolexamens
In het examenjaar worden naast de reguliere lessen clinics aangeboden als sportoriëntatie. Voor de wijze van deelname aan deze lessen en clinics wordt een letterbeoordeling (Onvoldoende/Voldoende/Goed)
gegeven.
Er is een 90% aanwezigheidsplicht.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Eindbeoordeling HD D 100 D

991 De onderdelen kickboksen en basketbal komen aan bod, LOl/Kl tm K3, K4 en KB HD D Pl nvt lwaarbij wordt beoordeeld op 'participatie' zoals omschreven door het SLO.
Participatie LO: inzet, werkhouding, omgang met klasgenoten en docent, houden
aan afspraken.

992 De onderdelen badminton en streetdance komen aan bod, LOl/Kl t/m K3, K4 en K6 HD D P2 nvt
waarbij wordt beoordeeld op 'participatie' zoals omschreven door het SLO.
Participatie LO: inzet, werkhouding, omgang met klasgenoten en docent, houden
aan afspraken.

993 De laatste periode komen clinics (LO1/K9:actuele LOl/Kl tm K3 en K9 HD D P3 nvt
bewegingsactiviteiten) aan bod waarbij w ordi beoordeeld op 'participatie' zoals
omschreven door het SLO. Participatie LO: inzet, werkhouding, omgang met
dasgenoten en docent, houden aan afspraken.

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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programma van toetsing en afsluiting
l Studie:4 VMBO-TL Vak: beeldend-ha

Inleiding

Schoolexamens
Hulprriddelen: bij de theoretische toetsen mag een Nederlands woordenboek worden gebruikt.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 De Grieken, Het Romeinse Rijk, Middeleeuwen (Romaans BV/K/1,3 T s SEl 15 100 0

en Gotisch), Terug naar de klassieken, Renaissance, Barok en Rococo.
Beeldaspecten; vorm, kleur, compositie, textuur, ruimte, licht.

442 Portret en pronkstilleven BV/K/2,4,5 PO D Pl 20 □
(gemengde techniek en fotografie)

443 Impressionisme, Postimpressionisme, Expressionisme, BV/K/1,3 T s SE2 15 100
Kubisme, Beeldaspecten.

444 Schilderopdrachten en fotografieopdracht. BV/K/2,4,5,6,7.9 BV/V/2 PO D P2 20 □
445 Bauhaus, De Stijl, Pop art, Postmodernisme, BV/K/1,3 T 5 SE3 15 100

Conceptuele kunst, Beeldaspecten.

446 Oud CPE BV/K/2,4,5,6,7.8 BV/V/1,2 PO D P3 15 □

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: rofielwerkstuk

Inleiding

Schoolexamens
De eindbeoordeling van het profielwerkstuk dient een 'voldoende' of 'goed' te zijn.
Een gemiddeld cijfer 5,44 of lager is een onvoldoende.
Een gemiddeld cijfer van 5,45 t/m 7,44 is een voldoende.
Een gemiddeld cijfer 7,45 of hoger is een goed.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Halfwegbeoordeling profielwerkstuk n.v.t. PO s P2 20 n.v.t. D

442 Beoordeling profielwerkstuk n.v.t. PO s P3 60 n.v.t.

443 Beoordeling presentatie n.v.t. PO M P3 20 n.v.t.

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-TL Vak: Rekenen 2F

Inleiding

Schoolexamens
DIt PTA is bedoeld voor examenleerlingen die vmbo-tl eindexamen doen en GEEN wiskunde in hun examenvakkenpakket hebben gekozen. Deze leerlingen moeten een schoolexamen rekenen doen. De SE-toetsen
hebben tot doel omeen leerling rekenkennis en rekenvaardigheden bij te brengen, zodat hij/zij deze paraat heeft en functioneel kan gebruiken. Het eindcijfer van dit schoolexamencijfer wordt vermeld op een
bijlage bij de cijferlijst van het diploma en telt niet mee in de zak-/slaagregeling.
Hulprriddelen: bij somrrige rekenopgaven is het toegestaan om een rekenmachine te gebruiken.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing
441 Getallen T s Pl 25 50 D

442 Verhoudingen T s P2 25 50 D

443 Meten & meetkunde T s P2/P3 25 50 D

444 Verbanden T s P3 25 50 D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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