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Voorwoord 

 

Beste leerling, 

 

Hierbij het PTA voor het cohort waar jij deel van uitmaakt. Dit PTA is een belangrijk boekwerk, omdat hier alle regelgeving rondom het (eind)examen in 

staat. Niet alleen waar jij als leerling aan moet voldoen, maar ook waar wij ons als school aan moeten houden. Gebruik dit document als naslagwerk als je 

wilt weten wat er voor elk vak van je verwacht wordt, maar ook voor het nazoeken van algemene regels rondom de schoolexamens. 

 

Mochten er dingen onduidelijk zijn, neem dan contact op met je vakdocent als het gaat om vakspecifieke informatie, of met de examensecretaris als het 

gaat om algemene zaken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Examensecretariaat College Zuid (examensecretariaatzuid@hetstedelijklyceum.nl) 
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Inleiding 
Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk geheel met het Eindexamenreglement. In het PTA zijn aanvullende regelingen met 

betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke regels vermeld.  

 

In dit PTA wordt van elk vak beschreven op welke manier de toetsing plaatsvindt en hoe de resultaten van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 

eindcijfer: het SE (Schoolexamen) cijfer. Voor de vakken met een centraal eindexamen geldt dat het SE- cijfer de helft vormt van het eindcijfer zoals dat op 

de cijferlijst bij het diploma komt te staan. De andere helft wordt bepaald door het CE (Centraal Eindexamen). 

 

Naast schoolexamens worden er ook voortgangstoetsen afgenomen. De examenregelgeving zoals vermeld in dit PTA en in het examenreglement is niet van 

toepassing op deze voortgangstoetsen. Om jullie een overzicht te geven van alle toetsen die worden afgenomen, zijn deze voortgangstoetsen wel 

opgenomen in de overzichten van de toetsen per vak. 

De cijfers van de voortgangstoetsen tellen wel mee voor de overgang naar het volgende leerjaar, maar niet voor het tot stand komen van je SE cijfer. In het 

schema staat voor elke voortgangstoets hoe vaak het meetelt voor het rapportcijfer in de kolom ‘Weging rapport’. 

De cijfers van de PTA onderdelen (de schoolexamens) tellen mee voor je uiteindelijke SE cijfer. De weging voor het SE cijfer staat vermeld in de kolom 

‘Weging SE’.  Verder tellen de schoolexamens in de voorexamenjaren ook mee voor de overgang naar het volgende leerjaar. De weging voor het 

overgangsrapport staat vermeld in de kolom ‘Weging rapport’.  

 

Opbouw van het PTA  

1. In het PTA wordt aangegeven op welk moment in het jaar de schoolexamens worden gehouden. Locatie College Zuid heeft twee SE weken voor de 

examenjaren en drie SE weken voor de voorexamenjaren. De data van deze SE weken staan vermeld in het jaarrooster. 

2. De PTA-toetsen vinden bijna allemaal in deze SE weken plaats. Voor de PTA toetsen die niet in de SE week worden afgenomen, staat in het 

vakspecifieke deel de periode waarin deze toets wordt afgenomen.  

3. Het toetsrooster wordt ten minste één week van tevoren met de leerlingen gecommuniceerd. Voor het toetsrooster geldt dat er maximaal twee (en 

in een incidenteel geval drie) toetsen per dag kunnen worden afgenomen. In de klassen 4H, 4V en 5V mogen toetsen maximaal 180 minuten duren. 

4. Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt per vak welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst. 

Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt per vak de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen. Er wordt concreet aangegeven wat 

de leerstof is in woorden met eventuele verwijzingen naar boeken/hoofdstukken. 
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5. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat voor toetsvorm het is:  

a. Schriftelijk  

b. Mondeling  

c. Practicum/Praktische opdracht 

d. Luistervaardigheid 

e. Handelingsdeel 

6. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven hoe lang de toets duurt (in minuten) 

7. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat de wegingsfactor is en hoe het uiteindelijke eindcijfer van het vak wordt bepaald.  

8. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven of er een mogelijkheid tot herkansing bestaat. De algemene herkansingsregeling wordt hierna 

beschreven.  

In het schema hieronder zie je welke codes gebruikt worden in de overzichten van de toetsen per vak: 

 
Leerjaar Afname 

moment/Periode 
 

Naam toets Leerstof 

omschrijving  
Toets 
vorm 
 

Toets 
duur (min) 

Weging SE 
(in %)* 

Weging rapport * Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 

Eindtermen 
Behaald cijfer 

3 of 4 

(bij 

MAVO) 

 

4 of 5 

(bij 

HAVO) 

 

4, 5 of 6 

(bij 

VWO) 

TW1 = 

toetsweek 1 

 

TW2 = 

toetsweek 2 

 

TW3 = 

toetsweek 3 

 

Periode 1, 2 of 3 

= de toets wordt 

gedurende deze 

periode 

afgenomen 

T1, T2, enz. = voortgangstoets 

 

PO1, PO2, enz. = praktische 

opdracht, telt mee voor 

overgang, maar niet voor SE 

 

SE1, SE2, enz. = schoolexamen 

 

SPO1, SPO2, enz. = praktische 

opdracht, telt mee voor SE (en 

in voorexamenjaren voor 

overgang) 

 

HD1, HD2, enz. = 

handelingsdeel. Kan meetellen 

voor overgang of voor SE. 

Hier staat 

een korte 

omschrijvin

g van de 

leerstof. 

Een verdere 

toelichting 

krijg je van 

je docent. 

S = 
schriftelijk 
 
M = 
mondeling 
 
P = 
praktisch 

Toetsduur, 
aangegeven 
in minuten 

Hoe vaak telt het 

onderdeel mee 

binnen het 

uiteindelijke SE 

cijfer (in 

procenten).  

 

Bij 

handelingsdelen is 

dit geen 

percentage, maar 

O/V/G 

(onvoldoende/ 

voldoende/ goed) 

Hoe vaak telt het 
onderdeel mee 
voor de 
overgang (in 
cijfers) 
 
Bij 
handelingsdelen 
is dit O/V/G 
(onvoldoende/ 
voldoende/ 
goed) 

Kun je het 
onderdeel 
herkansen.  
 
j = ja 
n = nee 

Hier staan de 

nummers van de 

(sub)domeinen 

die getoetst 

worden.  

 

Voor de 

omschrijving van 

de 

(sub)domeinen: 

zie de link naar 

examenblad in 

het 

vakspecifieke 

deel. 

Vul hier zelf 

het cijfer in 

dat je 

behaald 

hebt. 
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Cijferbepaling (incl Profielwerkstuk) 

1. Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over de kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat binnen 10 werkdagen 

in kennis. 

2. Cijfer schoolexamen. 

1 De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van een kandidaat uit in een cijfer voor het schoolexamen. 

Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 afgerond op één decimaal.  

2 In afwijking van het eerste lid van dit artikel worden de vakken LO en, bij MAVO, CKV en LOB uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, 

beoordeeld met “onvoldoende”, "voldoende" of "goed".  Om bevorderd te kunnen worden naar het volgende leerjaar/ te kunnen slagen is 

ten minste de beoordeling “voldoende” benodigd. 

3 Voor de leerlingen van 4M en eventuele leerlingen die hun profielwerkstuk vervroegd afronden in 3M wordt het profielwerkstuk met een 

“onvoldoende”, “voldoende” of  “ goed” beoordeeld. Een leerling heeft minstens de beoordeling “voldoende” nodig om te kunnen slagen. 

Deze beoordeling komt op de eindlijst te staan. Specifieke informatie rondom het profielwerkstuk staat vermeld in het informatieboekje 

profielwerkstukken, dat elk jaar aan de leerlingen wordt uitgedeeld. 

4 Voor de leerlingen van 5H en 6V en eventuele leerlingen die hun profielwerkstuk vervroegd afronden in een voorexamenjaar wordt het 

profielwerkstuk met een cijfer beoordeeld, dit cijfer mag niet lager zijn dan een 4 op de definitieve cijferlijst om te kunnen slagen. Het 

profielwerkstuk vormt samen met maatschappijleer en CKV het zogenaamde combinatiecijfer. Voor het berekenen van het combinatiecijfer 

wordt het gemiddelde genomen van voor genoemde vakken, waarbij de cijfers van deze vakken eerst op gehele getallen worden afgerond 

en waarbij elk vak even zwaar meetelt in het gemiddelde. Dit cijfer komt op de eindlijst te staan. Specifieke informatie rondom het 

profielwerkstuk staat vermeld in het informatieboekje profielwerkstukken, dat elk jaar aan de leerlingen wordt uitgedeeld. 

5 Alle handelingsdelen moeten met tenminste de beoordeling “voldoende” worden afgerond om bevorderd te kunnen worden naar het 

volgende leerjaar of te kunnen slagen. 

3. Het eindcijfer van het schoolexamen per vak is het door Magister gewogen gemiddelde van de cijfers die zijn behaald bij de verschillende 

onderdelen van het schoolexamen voor dat vak, afgerond op 1 decimaal. Het gewicht is aangegeven bij de vakspecifieke informatie die in het PTA is 

opgenomen. Indien het gemiddelde een cijfer met twee of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal, met dien verstande 

dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is (6,45 wordt 6,5; 6.44 wordt 6.4). 

4. Voor de overgang van 3M naar 4M, van 4H naar 5H en van 4V naar 5V en van 5V naar 6V geldt een overgangsregeling die in de schoolgids en op de 

schoolsite is gepubliceerd. 
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Toegestane Hulpmiddelen, basispakket  

 

Bij het examen en bij het schoolexamen, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van het PTA, zijn bij ieder vak toegestaan (alles door de 

examenkandidaat zelf mee te nemen): 
 

MAVO HAVO en VWO 

- Schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- nietmachine 

- rekenmachine *1 

Bij alle schriftelijke examens: 

- eendelig verklarend woordenboek Nederlands of  

woordenboek Nederlands – thuistaal en/ of thuistaal - Nederlands.  

Het woordenboek is niet toegestaan bij het cpe beeldend (tekenen). 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

*1 Bij wiskunde, nask 1 en nask 2 moet de rekenmachine naast de 

grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x 

kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij alle overige vakken 

zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 

voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of 

meer van de volgende eigenschappen hebben: 

- Schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- nietmachine 

- rekenmachine *2 (geen grafische rekenmachine tenzij anders vermeld bij 

de vakspecifieke informatie!!) 

Bij alle schriftelijke examens: 

- eendelig verklarend woordenboek Nederlands of  

woordenboek Nederlands – thuistaal en/ of thuistaal - Nederlands. 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

*2  

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan,  is ALLEEN een 

grafische rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet 

toegestaan de beschikking te hebben over een gewone rekenmachine. 
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- lichtnetaansluiting tijdens het examen,  

- opladen tijdens het examen,  

- schrijfrol, alarm of ander geluid, 

- alfanumeriek (letters op scherm)*, 

- grafieken weergeven,  

- zend-of ontvanginstallatie.  

Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in 

dat een meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria 

voldoet. Wel is het zo dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij 

de eenregelige ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale 

examens is niet gebleken is dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel 

bieden.  

* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals 

bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van 

sinus worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd. 

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine 

gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.  

 

Wat zijn basisbewerkingen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven over welke basisbewerkingen een 

rekenmachine in ieder geval moet beschikken voor de verschillende vakken. 

 

 havo/vwo 
na, sk 

havo/vwo ec havo/vwo overig 

Grondbewerkingen + -x: x x x 
𝑥2en √ x x  
1/𝑥 of 𝑥−1en 𝑥𝑦 x x  
sin/cos/tan en hun inversen x   
𝜋 x   
10log (en 10𝑥) en ln (en 𝑒𝑥) x   

 

Rekenmachines die over al deze basisbewerkingen beschikken: Casio fx-82MS, 

HP10S+, TI30XB(S) 

 

Wat zijn geen basisbewerkingen 

Opties in dezen die niet gezien worden als basisbewerkingen (niet uitputtend): 

- Het oplossen van (stelsels van) vergelijkingen 

- Het numeriek integreren en differentiëren van functies 

- Rekenen met verhoudingen 

- Berekeningen maken met micro, kilo, ... 

- Gebruiken van wetenschappelijke constanten 

- Werken in een spreadsheet 

- Programmeren 

- Ingebouwde formules 
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Belangrijk uitgangspunt is dat hulpmiddelen die vaardigheden overbodig maken 

waarover de leerling volgens de syllabus moet beschikken niet zijn toegestaan. 

Machines die daarom in ieder geval niet zijn toegestaan: Casio fx-991EX en 

TI-30XPro. 

 

Verder geldt het volgende: 

- Een rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 

aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden. 

- Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken 

van de rekenmachine van een andere kandidaat. 

- Een rekenmachine mag geen geluid maken. 

- Een rekenmachine mag niet beschikken over de mogelijkheid grafieken 

weer te geven. 

- Een rekenmachine mag niet beschikken over zend- en/of 

ontvangstmogelijkheden. 

- Een rekenmachine mag niet alfanumeriek (met letters op het scherm) zijn; 

bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, 

zoals bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als 

afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als alfanumeriek 

beschouwd. 

- Een meerregelige machine is niet verboden als hij aan de overige criteria 

voldoet. 
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Toegestane Hulpmiddelen, vakspecifiek  

 

Bij het examen en bij het schoolexamen, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van het PTA, zijn bij de volgende vakken toegestaan: 

MAVO HAVO en VWO 
Vak Hulpmiddelen Vak  Hulpmiddelen 

Door school 
verzorgd 

Zelf mee te nemen Door school 
verzorgd 

Zelf mee te nemen 

Moderne vreemde 

talen 

  Woordenboek vreemde taal – thuistaal 

en thuistaal – vreemde taal. De thuistaal 

is voor de meeste leerlingen Nederlands, 

maar dit mag eventueel ook een andere 

taal zijn in plaats van Nederlands indien 

de leerling thuis een andere taal dan 

Nederlands spreekt.   

Bij Engels mag daarnaast een verklarend 

woordenboek Engels (Engels - Engels) 

gebruikt worden.  

 

Een digitaal woordenboek is niet 

toegestaan. 

Moderne vreemde 

talen 

  Woordenboek vreemde taal – thuistaal 

en thuistaal – vreemde taal. De thuistaal 

is voor de meeste leerlingen Nederlands, 

maar dit mag eventueel ook een andere 

taal zijn in plaats van Nederlands indien 

de leerling thuis een andere taal dan 

Nederlands spreekt.   

Bij Engels mag daarnaast een verklarend 

woordenboek Engels (Engels - Engels) 

gebruikt worden.  

 

Een digitaal woordenboek is niet 

toegestaan. 

Wiskunde  Roosterpapier 

in cm² 

Windroos (koershoekmeter) Wiskunde A en B Roosterpapier 

in cm² 

Grafische rekenmachine *3 

Geen normale rekenmachine 

Nask1, Nask2  Binas 2e editie   Natuurkunde, 

Scheikunde, Biologie 

Binas 6e editie   
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CPE Beeldend 

(Tekenen) 

De informatie over de benodigde materialen, 

grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de 

praktische opdrachten van het cspe wordt elk jaar in de 

instructie voor de examinator meegedeeld. Het gebruik 

van een woordenboek Nederlands is bij deze praktische 

examens niet toegestaan. 

   

 

*3 Grafische rekenmachine (voor HAVO en VWO) 

Types toegestane grafische rekenmachines  

Het is mogelijk dat op een later moment nieuwe types worden toegestaan. Rekenmachines die in latere Regelingen worden opgenomen, mogen in eerdere 

jaren ook gebruikt worden.  

De machines die in 2021 in elk geval zijn toegestaan:  

Casio:  

- fx-9860GII(SD) (mits voorzien van examenstand): OS2.07 en hoger;  

- fx-CG20 (mits voorzien van examenstand): OS2.01 en hoger;  

- fx-CG50.  

Hewlett Packard:  

- HP Prime (mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand).  

(Het is mogelijk dat de exacte eisen door ontwikkelingen nog kunnen wijzigen. Deze wijzigingen worden dan uiterlijk in de meest recente Maartaanvulling 

meegedeeld (= landelijk) en vervolgens met jullie gedeeld)  

Texas Instruments:  

- TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje; 

 - TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;  

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532.  

11 
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Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan. Het verdient aanbeveling de machine altijd te voorzien van het meest 

recente OS of firmware. 

 Voorwaarden gebruik Grafische rekenmachine  

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een 

examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele 

CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen 

te controleren zijn zonder de kandidaat te storen. Hiervoor kunt u terecht op de websites van de verschillende fabrikanten: www.casio-educatie.nl,  

hp-prime.nl, education.ti.com/nederland. 

Verder geldt het volgende:  

a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.  

b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.  

c. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische) rekenmachines.  

d. In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten. 

Afwezigheid bij schoolexamens 

1. Bij ziekte van een kandidaat dient dit vòòr aanvang van elk schoolexamen via één van de ouders of voogd te worden gemeld via het centrale 

schoolnummer: 053-4821100. Dit geldt voor alle schoolexamen onderdelen. Er wordt door ouders/ voogd gemeld om welk 

schoolexamenonderdeel het gaat. 

2. Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte moet vooraf (minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het schoolexamen) verlof gevraagd 

worden. 

3. Blijven ouders / verzorgers in deze in gebreke, dan zal dit als een onregelmatigheid (zie art. 7 van het examenreglement) worden 

beschouwd. Eén van de maatregelen bedoeld in artikel 7 van dat reglement kan dan worden toegepast.  

4. Een leerling die om een geldige reden (dit ter beoordeling van de examencommissie) een schoolexamen heeft gemist, moet dat 

schoolexamen maken tijdens de inhaalperiode, zoals vermeld in het jaarrooster. Dit geldt ook voor toetsen die niet onder het schoolexamen 

vallen, maar wel in de SE week zijn afgenomen; ook deze worden (bij een geldige reden voor afwezigheid) ingehaald in de inhaalperiode, 

zoals vermeld in het jaarrooster.  
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5. Een leerling die meer dan 15 minuten te laat is voor een schoolexamen, wordt niet meer toegelaten tot de zitting. De afwezigheid wordt dan 

gezien als een onregelmatigheid (zie lid 3). 

Herkansingsregeling Schoolexamen  

1. In het vakspecifieke deel is aangegeven welke schoolexamens onder de herkansingsregeling vallen. Praktische toetsen, mondelingen en 

schoolexamens waarvoor een disciplinaire één (1) is gegeven vallen niet onder de herkansingsregeling. Ook voortgangstoetsen en andere 

toetsen die niet onder het schoolexamen vallen, vallen buiten de herkansingsregeling.  

2. Wie de herkansing mist, verliest zijn recht op herkansen. Wanneer een leerling zich inschrijft voor een herkansing, maar deze  

herkansing niet maakt of niets invult, gaat deze herkansing verloren. Wanneer een leerling zich niet houdt aan de deadline voor het  

inleveren van het herkansingsformulier, vervalt zijn recht op een herkansing. 

3. Leerlingen hebben in het voorexamenjaar (3M, 4H, 5V) en in het examenjaar (4H, 5H, 6V) drie herkansingen. Deze herkansingen worden 

afgenomen aan het einde van het schooljaar; de data van de herkansingen staan vermeld in het jaarrooster. Aangezien de herkansing van 

periode SE2 in schooljaar 2019/2020 niet door kon gaan in verband met Corona, mag een leerling één van de drie herkansingen van 

schooljaar 2020/2021 ook gebruiken voor een schoolexamen uit deze periode.  

4. Leerlingen mogen zelf schoolexamens uit het gehele schooljaar kiezen om te herkansen, onder de voorwaarde dat het toetsen betreft die  

 volgens het PTA herkansbaar zijn. Dit mogen dus meerdere toetsen uit één periode of meerdere toetsen voor één vak zijn. 

5. Indien een leerling veel schoolexamens moet inhalen en het daardoor organisatorisch niet mogelijk is om de herkansingen nog in te plannen  

 voorafgaand aan de rapportvergadering/ examenvergadering, heeft de examencommissie het recht om de betreffende leerling het recht op  

 herkansingen te ontnemen. Dit ter beoordeling van de examencommissie. 

6. Deelname aan de herkansing kan afhankelijk worden gemaakt van deelname aan reparatie lessen, de aanwezigheid in de reguliere lessen en 

het volgens gestelde deadlines inleveren van praktische opdrachten of onderdelen van het handelingsdeel. Dit alles ter beoordeling van de 

examencommissie. 

7. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de examencommissie. 
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Regels met betrekking tot zittenblijvers, overstappers en externe instroom 

1. Voor doublanten 4M, 5H en 6V 

1 Vakken die worden afgesloten met een CSE worden in zijn geheel gevolgd. Alle SE’s uit het examenjaar worden opnieuw gemaakt. 

Dit geldt ook voor de Cito- luistertoetsen en boekverslagen voor de moderne vreemde talen. Ook het vak LO wordt opnieuw 

gevolgd. 

2 Een leerling kan vrijgesteld worden voor een vak dat in 4M/ 5H/ 6V wordt afgesloten met een schoolexamen mits het eindcijfer een 

6.5 of hoger is. Dan blijft het oude eindcijfer staan. Wanneer een leerling als eindcijfer geen 6.5 of hoger heeft, worden alle SE’s van 

het examenjaar opnieuw gemaakt en vervallen de eerder behaalde cijfers van het examenjaar. 

3 Het profielwerkstuk, mits voldoende (voor mavo) of 6.5 of hoger (voor havo en vwo), hoeft niet over. Het ‘oude’ werkstuk + 

beoordeling blijft geldig. 

4 Cijfers voor gedane PO’s en discussie opdrachten kunnen indien inhoudelijk identiek blijven staan mits het cijfer voldoende is (≥ 5.5). 

Dit ter beoordeling van de vakdocent. 

5 De behaalde resultaten uit het voorexamenjaar blijven bij zakken gehandhaafd. 

2. Voor doublanten 3M / 4H / 4V / 5V  

1 Vakken worden in zijn geheel opnieuw gevolgd. Alle SE’s worden opnieuw gemaakt. Dit geldt ook voor de luistertoetsen en 

boekverslagen voor moderne vreemde talen. 

2 De cijfers die behaald zijn in het tweede jaar van 3M,  4H, 4V en 5V zijn de definitieve SE-cijfers voor dat jaar. De cijfers die behaald 

zijn in het eerste jaar vervallen. 

3 Een leerling kan vrijgesteld worden voor een vak dat in 3M/ 4H/ 4V/ 5V wordt afgesloten mits het eindcijfer een 6.5 of hoger is of, in 

het geval van CKV in 3M, met “voldoende” of “goed” beoordeeld is.  

4 Een leerling die in 5V doubleert behoudt zijn behaalde cijfers uit 4VWO. 

3. Voor overstappers 3H – 4M, 4V - 5H; 5V - 5H; 5H – 5V (intern) 

1 Eventuele hiaten in stof/eindtermen worden per vak geïnventariseerd door de vakdocent. Indien nodig wordt een  
 inhaalprogramma en  een persoonlijk PTA opgesteld.  
 Bij de overstap vanuit 4V/5V naar 5H kunnen de vakspecifieke programma’s  van beide jaren (4V/5V en 4H) naast elkaar gelegd  
 worden. Indien hierin overlap zit, kunnen de behaalde resultaten van de schoolexamens herbeoordeeld worden. Dit ter  
 beoordeling van de examencommissie.  

2 Voor overstappers 3H – 4M: voor het vak CKV doen de leerlingen in 4M een inhaalprogramma om een SE beoordeling te  behalen.  
 Dit maken zij zelfstandig in hun eigen tijd en moet afgerond zijn voor de voorjaarsvakantie.  
 Voor overstappers 4V/5V naar 5H: het eindcijfer van maatschappijleer / CKV wordt herbeoordeeld voor het betreffende cohort.  
 Mist de leerling een deel van het programma van deze vakken, dan wordt de leerling verplicht een inhaalprogramma te doen. Dit  
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 inhaalprogramma moet afgerond zijn voor de voorjaarsvakantie en wordt door de leerling in eigen tijd, zelfstandig gemaakt. Een  
 vakdocent beoordeelt het werk met een  SE cijfer. 

Voor overstappers van 5H naar 5V geldt dat zij een vrijstelling krijgen voor de vakken CKV en maatschappijleer. 
3 Het cijfer voor het profielwerkstuk mag niet worden overgenomen vanuit HAVO naar VWO. Wel kan het werkstuk door de leerling  

 aangepast worden en (her) beoordeeld worden voor VWO niveau. 

4. Externe instroom 

1 De cijfers van de afgesloten vakken worden ongewijzigd meegenomen vanuit de oude school. 
2 De cijfers van niet afgesloten vakken worden niet meegenomen vanuit de oude school.  
3 Eventuele hiaten in stof/ cijfers worden per vak geïnventariseerd door de vakdocent. Indien nodig wordt een inhaalprogramma en  

 een persoonlijk PTA opgesteld. 
4 Er wordt rekening gehouden met de vakken CKV en Maatschappijleer. Deze worden op College Zuid aangeboden in 3M, 4H en  

 4V/5V. Mist de leerling (een deel van het programma van) deze vakken, dan wordt de leerling verplicht een inhaalprogramma te  
 doen voor deze vakken. Dit inhaalprogramma moet afgerond zijn voor de voorjaarsvakantie en wordt door de leerling in eigen tijd,  
 zelfstandig gemaakt. Een vakdocent beoordeelt het werk met een SE cijfer. 

 

Regels met betrekking tot gestelde deadlines 

Als een leerling zich niet houdt aan een in dit PTA gestelde deadline voor het inleveren van dossiers, verslagen van een bepaald in het PTA omschreven 

onderdeel, of als de kandidaat zich niet houdt aan andere in dit PTA genoemde "deadlines", dan zal hem maximaal 1 week uitstel verleend worden, met 

dien verstande dat dit uitstel meetelt als herkansing. De leerling verliest zijn herkansingsmogelijkheid voor het betreffende vak. Ook wanneer een leerling 

een handelingsdeel inlevert voor de deadline, maar dit handelingsdeel onvoldoende wordt beoordeeld, kan besloten worden dat de leerling zijn 

herkansingsmogelijkheid voor dat vak verliest. Mocht de leerling een week na de deadline nog niet voldaan hebben aan de opdracht, kan hem een 1 worden 

toegekend (voor zover de toets / opdracht wordt gewaardeerd met een cijfer). Voor die onderdelen waarbij deadlines worden gesteld en waarbij de 

opdrachten niet met cijfers worden gewaardeerd, geldt dat de leerling aangemaand zal worden. Als de leerling dan nog in gebreke blijft voldoet hij / zij niet 

aan de overgangsregels c.q. exameneisen en kan hij / zij niet overgaan c.q. niet slagen.  

Extra tijd bij toetsen 

De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een beperking (waaronder dyslexie) is wettelijk vastgelegd in Artikel 55 van het 

Eindexamenbesluit. Leerlingen met recht op verlenging van de examentijd hebben bij de centrale examens 30 minuten extra tijd. Bij schoolexamens is de 

verlenging 15 minuten.  
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Regels met betrekking tot Topsport Talent- leerlingen 

1. Een Topsport Talent-leerling in de mavo kan ontheffing krijgen voor: 

– lichamelijke opvoeding; 

– maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV); 

– één of meer vakken of programmaonderdelen uit het vrije deel. 

2. Een Topsport Talent-leerling in het havo of vwo kan ontheffing krijgen voor: 

– lichamelijke opvoeding; 

– maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV); 

– het keuzevak bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c van het Eindexamenbesluit  (= vak in het vrije deel) of het profielkeuzevak. 

3. In uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag voor een Topsport Talent-leerling beroep doen op artikel 59 van het Eindexamenbesluit,  

 waardoor de leerling gespreid examen kan doen. 
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Vak: Aardrijkskunde 

Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
 
Gebruikte leermiddelen: 
De Geo 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

AK/K/5 Bronnen van energie 

AK/K/7 Arm en rijk 

AK/K/9 Grenzen en identiteit 

Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  

AK/K/3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde 

AK/K/4 Weer en klimaat 

AK/K/6 Water 

AK/K/8 Bevolking en ruimte  

 

Zie voor meer informatie: 

https://www.examenblad.nl/examenstof/aardrijkskunde-vmbo-3/2020/vmbo-tl/f=/examenprogramma_vmbo_aardrijkskunde_vanaf_2014_2015.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Aardrijkskunde   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE0MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   25   AK/K/5/7/9   

           

4 Periode 1 SE1 Bevolking en ruimte H1 + H2 S 45 5  n AK/K/8   

 Periode 1 SE2 Bevolking en ruimte  S 45 10  n AK/K/8   

 Periode 1 HD1 Begrippen/topo: Bevolking en Ruimte en Weer en 
Klimaat 

S 20 O/V/G  j**  AK/K/4/8  

 TW 1 SE3 Bevolking en Ruimte (hele boekje) + 
Weer en Klimaat  H1 en H2 

S 90 20  j AK/K/8/4  

 Periode 2 SE4 Weer en Klimaat  H3 en H4 S 45 5  n AK/K/4  

 Periode 2 SE5 Water H1 en H2 S 45 10  n AK/K/6   

 Periode 2 HD2 Begrippen/topo: Weer en klimaat en Water + 
bevolking en ruimte 

S 20 O/V/G  j**  AK/K/6/8   

 TW 2 SE6 Water + Weer en Klimaat + bevolking en ruimte S 90 25  j AK/K/6/4  

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

** met aanvullende opdracht 
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Vak: Biologie 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
 Biologie voor jou 7e editie, 3vmbo-t deel a en b, 4 vmbo-t deel a en b 
- www.biologiepagina.nl 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken. 
BI/K/2 Basisvaardigheden 
BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie 
BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk 
BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving 
BI/K/8 Houding, beweging en conditie 
BI/K/10 Bescherming 
BI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 
BI/K/1, BI/K/2 en BI/K/3 komen in alle SE’s en PO’s terug. 
 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
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: de eigen omgeving verkend 
BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding 
BI/K/11 Reageren op prikkels 
BI/K/12 Van generatie op generatie 
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BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie 
BI/V/1 Bescherming en antistoffen 
BI/V/2 Gedrag bij mens en dier 
BI/V/4 Vaardigheden in samenhang 
 
 

Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-biologie-vmbo/2019/f=/biologie_vmbo_2019_versie_2.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Biologie   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   25   BI/K/1,2,3,4,5,

6,8,9,10,11,12  

BI/V/2,3  

 

           

4 periode 1 SE3 Boek 3a thema 2 Voortplanting en ontwikkeling en        
thema 3 Erfelijkheid 

S 45 5  n BI/K/1,3,12,13  
BI/V/4 

 

4 periode 1 SPO3 project mens en milieu 
Boek 4a thema 3 Mens en milieu 

S  - 10  n BI/K/2,7  
BI/V/3 

 

4 TW1 SE4 Boek 4a thema 1 planten, thema 2 Ecologie, thema         
3 Mens en milieu, boek 4b thema 4 Voeding en          
vertering 

S 90 23  j BI/K/1,3,5,6,9   

4 periode 2 SPO4 Microscopie, het maken van een preparaat,      
werken met de microscoop, tekenen en benoemen       
van onderdelen van cellen. 
Boek 3a thema 1 basisstof 3 en 4 

S en P 45 10  n BI/K/2,4 
BI/V/3 

 

4 periode 2 SE5 Boek 3b thema 5 Regeling, thema 6 Zintuigen,        
thema 7 stevigheid en beweging, thema 8 gedrag  

S 45 5  n BI/K/1,3,11 
BI/V/2,4  

 

4 TW2 SE6 Boek 4B thema 5 Gaswisseling, thema 6 Transport, 
thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 

S 90 22  j BI/K/1,3,9,10  
BI/V/1,4  

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

 

  

21 



PTA - HSL, College Zuid, cohort 2019-2021, MAVO 

 

Vak: BTE 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Welke leermiddelen kan je gebruiken bij dit vak: 
theorieboekjes eigen beheer 
websites, oa: kunstkijker.org  
ELO: studiewijzerplus ZU3mbv en ZUBEVO4M 
 
Welke hulpmiddelen mag je gebruiken bij dit vak: 
- magazine landelijk thema CE 
- diverse tekenmaterialen, potlood, zoals houtskool, inkt, krijt, acrylverf, schaar, lijm, etc 
 
Schoolexamen 
Het schoolexamenprogramma bestaat verplicht uit de volgende domeinen: 
BV/K1 oriëntatie op leren en werken 
BV/K2 basisvaardigheden 
BV/K3 leervaardigheden in de beeldende vakken 
BV/K4 beeldend werk, produktief 
BV/K5 werkproces, produktief 
BV/K6 middelen, produktief 
BV/K7 beschouwen, eigen werk, reflectief 
BV/V2 verwerven, verwerken, verstrekken van informatie 
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Centraal examen 
Het centraal examen(CE)  bestaat uit een Centraal Praktisch Examen (CPE) en een Centraal Schriftelijk Examen (CSE).  Beide wegen in het CE even zwaar. 
Op het CSE (centraal schriftelijk examen) worden de volgende domeinen getoetst: 
BV/K3 leervaardigheden in de beeldende vakken 
BV/K8 beschouwen, werk van anderen, reflectief 
 
Op het CPE (centraal praktisch examen) worden de volgende domeinen getoetst:

BV/V1 (Eindopdracht: productief en reflectief) 
BV/V3 (Vaardigheden in samenhang) 

 
Zie voor meer informatie: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-beeldende-vorming/2019/vmbo-tl/f=/beeldende_vorming_vmbo_2_versie_2019.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens BTE   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   33    BV/K1/K2/K3 
BV/K4/K5/K7 
BV/K8 
BV/V1/V2 

 

4 periode 
1/2 

SPO5 
 

Praktische Opdracht: water 
● proces: theorieboekje met vragen en 

opdrachten 
● praktisch(e) werkstuk(jes) thema water 

S periode 
van een 
aantal 
lessen 

19   n BV/K6/K7/K8 
BV/V1/V3 
 

 

 periode 
1/2 

SPO6  Praktische Opdracht: beschouwen 
theorieboekjes met vragen en opdrachten 
beeldende begrippen 
vormgeving/voorstelling 

S periode 
van een 
aantal 
lessen 

10   n BV/K8 
BV/K3 

 

 TW2 SE3  Schriftelijk beschouwen 2 S 90 
minuten 

19  j BV/K8  

 periode 2 SPO7  Praktische Opdracht identiteit 
● proces: theorieboekje met vragen en 

opdrachten 
● praktisch(e) werkstuk(jes) identiteit 

S periode 
van een 
aantal 
lessen 

19   n BV/K4/K5/K6 
BV/K8 
BV/V1/V3 
 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: CKV (Kunstvakken 1) 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Welke leermiddelen kan je gebruiken bij dit vak: 

● snelhechter met theorie -en opdrachtenboekjes 

● etui met pen, potlood, gum, schaar. 

 

Welke hulpmiddelen mag je gebruiken bij dit vak: 

● chromebook, internet, mobiel met camera-functie  

 
Schoolexamen 
Het schoolexamenprogramma bestaat verplicht uit de volgende domeinen: 

 
KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken  

KV/K/2 Basisvaardigheden  

KV/K/3 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping  

KV/K/4 Reflectie en kunstdossier  

 

Centraal examen 

n.v.t. 

 

Zie voor meer informatie:  
https://www.examenblad.nl/examenstof/examenprogramma-kunstvakken/2019/vmbo-tl/f=/Examenprogramma_kunstvakken_inclusief_ckv.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens CKV   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   O/V/G   KV/K/1 
KV/K/2 
KV/K/3 
KV/K/4 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: Duits 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 

- Neue Kontakte, uitgever Noordhoff 
- Oefenmateriaal voor alle vaardigheden. Via de docent. 
- Woordenboeken NL-D en D-NL 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
M/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
MVT/V/   Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang  
 
Centraal Examen: 
Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
MVT/K/4 Leesvaardigheid  
MVT/V/1 Leesvaardigheid  
 
Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/engels-gl-en-tl-vmbo/2019/vmbo-tl?topparent=vga6k854m5p9  
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Duits   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   10   K/2; K/4; V/1  
           
4 Periode 1 SE4 Idioom/grammatica S 45 5  J** K/2; K/3; V; 

V/4; V/5 
 

 Periode 1 SE5 Idioom/grammatica S 45 5  J** K/2; K/3; V; 
V/4; V/5 

 

  Periode 1 SE6 Idioom/grammatica S 45 5  j** K/2; K/3; V; 
V/4; V/5 

 

 Periode 1 SE7 Idioom/grammatica S 45 5  j** K/2; K/3; V; 
V/4; V/5 

 

 TW1 SE8 Brief/e mail schrijven S 60 10  j** K/2; K/7; K/1; 
V/; V/5 

 

 Periode 2 SE9 Kijk-luistertoets S 90 30  n K/2;K/5  
 TW2 SE10 Mondeling M 15 30  j K/2; K/4; 

V/1; K/6; K/1 
 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

** Een van deze SE’s (SE4, SE5, SE6, SE7 of SE8) mag herkanst worden.  
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Vak: Economie 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
Pincode 6e editie Vmbo GT 4 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
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  
 
Centraal Examen: 
Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen: 
EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie  
EC/K/4A Consumptie 
EC/K/5A Arbeid en productie  
EC/K/6 Overheid en bestuur  
EC/K/7 Internationale ontwikkelingen  
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EC/V/1 Verrijkingsstof 
EC/V/3 Vaardigheden in samenhang 

 
Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vmbo/2020/vmbo-tl/f=/economie_vmbo_2020_versie_2.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Economie   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansin
g  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   20   EC/K/1,2,3, 4A, 5A, 
6,7 EC/V 2 

 

4 Periode 1 SE5 H1 en 2  S 45 15  n EC/K/1,2,3 
EC/V/1,2,3 
EC/K/4A/B 

 

4 TW1 SE6 H 3 en 4 S 90 25  j EC/K/2,3 
EC/V/1,2,3 
EC/K/5A/B 

 

4 Periode 2 SE7 H5 en 6 S 45 15  n EC/K/1,2,3 
EC/V/1,2,3 EC/K/6 

 

4 TW2 SE8 H 7 en 8 S 90 25  j EC/K/2,3 EC/V/2,3 
EC/K/7/8 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: Engels 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 

 
Gebruikte leermiddelen: 

- Stepping Stones, 5e editie, boek vmbo 3 kgt en vmbo 4 kgt 
- Examentrainer 

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
 
M/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/V/1 Leesvaardigheid 
MVT/V/   Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang  
 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
MVT/K/4 Leesvaardigheid  
MVT/V/1 Leesvaardigheid  
 
Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/engels-gl-en-tl-vmbo/2019/vmbo-tl?topparent=vga6k854m5p9 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Engels   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3  19/20 Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   20   K/2; K/3; K/4; 
K/6; K/7; V; 
V/1; V/4; V/5 

 

           
4 Periode 1 SE3 Hoofdstuk 1, 2 en 3 S 45 20  n K/2; K/3; V; 

V/4; V/5 
 

 Periode 1 SE4 Signaalwoorden & Basiswoorden Toets S 45 10  n K/2; K/3; V; 
V/4; V/5 

 

 Periode 1 HD1 Exam Trainer 3 S 45 O/V/G  n K/4; V/1; V; 

V/5 

 

 TW1 SE5 Leesvaardigheidstoets 
 

S 90 20  j K/2; K/4; V/1  

 Periode 2 SE6 Mondeling M 15 10  n K/2; K/4; 
V/1; K/6; K/1 

 

 Periode 2 SE7 Kijk/Luistertoets 
 

S 90 10  n K/2; K/5  

 Periode 2 HD2 Exam Trainer 4 
 

S 45 O/V/G  n K/4; V/1; V; 

V/5 

 

 TW2 SE8 Schrijfvaardigheidstoets S 45 10  n K/2; K/7; K/1; 
V/ V/5 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

  

33 



PTA - HSL, College Zuid, cohort 2019-2021, MAVO 

 

Vak: Geschiedenis 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 

- Voor dit vak maken we gebruik van de lesmethode MEMO.  

* In leerjaar 3: MEMO Geschiedenis, handboek 3 VMBO-KGT (ISBN 978 94 020 0838 8)  

* In leerjaar 4: MEMO Geschiedenis, handboek 4 VMBO-KGT (ISBN 978 94 020 0840 1)  

 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken  
GS/K/2 Basisvaardigheden  
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting 
GS/K/4 De koloniale relatie tussen Indonesië - Nederland*  
GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland  
GS/K/6 De industriële samenleving in Nederland*  
GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland*  
GS/K/8 Cultureel- mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945*  
GS/K/9 De Koude Oorlog*  
GS/K/11 Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld* 
GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1940-1949 
GS/V/2 Nederland en Europa 
GS/V/3 De verhouding mens - milieu 
GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland 
GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland 
GS/V/6 Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten 
GS/V/7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900 
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Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  

GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting  

GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland  

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900  

GS/V/8 Vaardigheden in samenhang  

GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900  

 

Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2020 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Geschiedenis   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   25   GS/K/1,2,3,4,

6,9  

GS/V/1,2,3,6,

7,9 

 

4 Periode 1 SPO4 Film/vlog over het onderdeel staatsinrichting: 
scheiding der machten en klassieke/sociale 
grondrechten. 

m  10  n GS/K/1,2,5 

GS/V/7,8,9  

 

 TW1 SE4 H1 Democratisering van Nederland 1848-1919  
H2 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 

S 90 22   j GS/K/1,2,3,5,

7,10  

GS/V/2,7,8,9  

 

 Periode 2 SPO5 Beantwoorden onderzoeksvraag: Welke 
internationale organisaties zagen na de tweede 
wereldoorlog het levenslicht en met welke reden 
zijn ze opgericht? 

S  10  n GS/K/1,2,10 

GS/V/2,6,7,8,

9  

 

 TW2 SE5 H1 Democratisering van Nederland 1848-1919 
H2 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 
H3 Het interbellum 
H4 De Tweede Wereldoorlog 1939-1945 

S 90 23   j GS/K/1,2,3,10 

GS/V/2,7,8,9  

 

 

 Periode 2 SE6 H1 Democratisering van Nederland 1848-1919 
H5 De wereld na 1945 

S 45 10  n GS/K/3,5,7,8,

9,10  

GS/V/1,2,4,5,

6,9 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: LO 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
nvt 
 
Schoolexamen: 
Het schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
 
LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
LO1/K/2 Basisvaardigheden 
LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak Lichamelijke Opvoeding 
LO1/K/4 Spel 
LO1/K/5 Turnen 
LO1/K/6 Bewegen op muziek 
LO1/K/7 Atletiek 
LO1/K/8 Zelfverdediging 
LO1/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten 

 
 
Centraal Examen: 
nvt 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens LO   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   O/V/G   1 / 2  / 3 / 4 / 
5 / 6 / 7 / 8 

 

           
4 Periode 1 HD12 Keuze uit: Voetbal, basketbal, unihockey, 

badminton, tafeltennis, squash en boksfit ** 
P nvt O/V/G  n 1 / 2 / 3 / 4 / 

8 / 9  
 

 Periode 1 HD13 Keuze uit: Voetbal, basketbal, unihockey, 
badminton, tafeltennis, klimmen en bootcamp ** 

P nvt O/V/G  n 1 / 2 / 3 / 4 / 
9 

 

 Periode 1 HD14 Verplichte deelname; Racketspelen en eurofittest 
** 

P nvt O/V/G  n 1 / 2 / 3 / 4  

 Periode 2 HD15 Keuze uit: Voetbal, basketbal, unihockey, 
badminton, tafeltennis, schaatsen en fitness ** 

P nvt O/V/G  n 1 / 2 / 3 / 4 / 
9 

 

 Periode 2 HD16 Keuze uit: Voetbal, basketbal, unihockey, 
badminton, tafeltennis, HiTT/Zoemba en 
mountainbiken ** 

P nvt O/V/G  n 1 / 2 / 3 / 4 / 
9 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

**Opmerking: Doordat wij afhankelijk zijn van externe partijen, kan er in het programma worden uitgeweken naar andere externe partijen. 
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Vak: LO2 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
nvt 
 
Schoolexamen: 
Het schoolexamenprogramma bestaat verplicht uit de volgende domeinen: 
LO2/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
LO2/K/2 Basisvaardigheden 
LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak Lichamelijke Opvoeding 
LO2/K/4 Spel 
LO2/K/5 Turnen 
LO2/K/6 Bewegen op muziek 
LO2/K/7 Atletiek 
LO2/K/8 Zelfverdediging 
LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten 
LO2/K/10 Bewegen regelen 
LO2/K/11 Bewegen samenleving en gezondheid 
LO2/K/12 Beroepspraktijkvorming 
 
Centraal Examen: 
nvt 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens LO2   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport 
* 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 PO1-1 t/m 
PO1-6 

Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   zie*2   1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 
6 / 7 / 8 

 

  PO2-1 + 
PO2-2 

Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   zie*2   1 / 2 / 3 / 10 / 
11 

 

4 Periode 1 PO 1-7 Een groepsopdracht uit het subdomein 
honkloopspel: softbal 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 4   

 Periode 1 PO 1-8 Een groepsopdracht uit het domein spel: 
tikspelen 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 4 / 10  

 Periode 1 PO 1-9 Een groepsopdracht uit het subdomein zwaaien: 
trapeze zwaaien 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 5  

 Periode 1 PO 1-10 Een groepsopdracht uit het subdomein springen: 
hinkstapsprong 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 7  

 Periode 2 PO 1-11 Een groepsopdracht uit het domein bewegen: 
squash 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 4  

 Periode 2 PO 1-12   Een groepsopdracht uit het domein bewegen: 
klimmen 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 5  

 Periode 2 PO2-3 Een groepsopdracht voor het subdomein 
bewegen en samenleving en gezondheid: meten 
van fitheid, eerste hulp verlenen 

P nvt zie*2  n 1 / 2 / 3 / 11 / 
12 

 

 Periode 2 HD1 Eindverslag stage (snuffelstage bij nieuwe 
actuele bewegingsactiviteiten) 

S nvt O/V/G  n 1 / 2 / 3 / 9 / 12  

*2 Berekening eindcijfer: 
PO1 = (PO1-1 + PO1-2 + PO1-3 + PO1-4 + PO1-5 + PO1-6 + PO1-7 + PO1-8 + PO1-9 + PO1-10 + PO1-11 + PO1-12)/12 
PO2 = (PO2-1 + PO2-2 + PO2-3)/3 
SE = (7 x PO1 + 3 x PO2)/10 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: LOB 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
Qompas (LOB methode) 
 
Gebruikte hulpmiddelen: 
Chromebook, laptop, smartphone 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

- Loopbaandossier 

De inhoud van het loopbaandossier bestaat uit de verschillende verplichte opdrachten van de LOB methode Qompas en de LOB activiteiten die 

vanuit school worden georganiseerd. Gedurende het gehele schooljaar werken de leerlingen aan het loopbaandossier.  

- Deelname en verslag van minimaal één voorlichtingsactiviteit: KOM dag (meeloopdag), Open dag, MBO voorlichting 

- Presentatie loopbaandossier 

 

Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Niet van toepassing 

 
Zie voor meer informatie:  

 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022061/2019-08-01#Bijlage3 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens LOB   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 
19/20 

  O/V     

4 1,2,3 HD4 Opdrachten loopbaandossier S n.v.t. O/V  n C1, C2, C3, 
C4, C5 

 

4 1,2,3 HD5 Deelname en verslag van minimaal één 
voorlichtingsactiviteit 

S n.v.t. O/V  n C3, C4  

4 3 HD6 Presentatie loopbaandossier M 10 O/V  n C1, C2, C3, 
C4, C5 
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Vak: Maatschappijleer 1 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
EssenerLesboek 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

1. Oriëntatie op leren en werken 
2. Basisvaardigheden  
3. Leervaardigheden in het vak maatschappijleer  
4. Cultuur en socialisatie  
5. Sociale verschillen  
6. Macht en zeggenschap  
7. Beeldvorming en stereotypering  

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
- Niet van toepassing 

 
Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examen/maatschappijleer-gemeenschappelijk-4/2020/vmbo-tl?topparent=vg41h1h4i9qd 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Maatschappijleer 1   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

4 TW1 SE1 Macht, gezag en structuur 
Communicatie en Samenleving 

S 90 33   n 6, 7,   

 TW2 SPO1 Werk, welzijn en welvaart (verslag) 
 

S  34   n 1, 5  

 TW2 SE2 Cultuur, levensbeschouwing en identiteit (debat) M 20 33   n 4, 2, 3  
* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: Nask1 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
- Bij dit vak gebruik je de katernen (boekjes) die je van je leraar krijgt.  
- Daarnaast moet je gebruik maken van StudiewijzerPlus; studiewijzernummer 9372 
  Link: https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=9372 
  Wat kun je in deze studiewijzer vinden: 

1 De studiewijzers voor 3M en 4M waarin je kunt zien: 
- wat we al gedaan hebben en jij dus al moet kennen en kunnen, 
- wat je huiswerk is voor de volgende keer (en al is geweest), 
- wat we nog gaan doen in de volgende lessen (het volledige lesprogramma), 
- welk huiswerk je de volgende lessen kunt verwachten. 

2 Filmpjes die je gewoon kunt kijken als je wat meer wilt weten over het onderwerp waar we mee bezig zijn. 
3 Filmpjes met uitleg van andere natuurkunde leraren, 
4 extra lesstof of applets die je kunt gebruiken, 
5 proeftoetsen, 
6 Eindexamens met antwoorden, uitwerkingen en filmpjes waarin leraren het examen bespreken. 
7 speciaal (en alleen) voor 4M een forum, waarin je vragen kunt stellen (of antwoord op jouw vragen kunt vinden). 

- Je gebruikt in 4M het boekje BINAS, 
- En je hebt altijd bij je: pen, potlood (0,5 mm HB), geodriehoek gum en een rekenmachine (geen grafische).  
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Schoolexamen Nask1: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domeinen voor het gehele cohort: 
Het schoolexamenprogramma bestaat verplicht uit de volgende domeinen: 
NASK1/K/1 t/m 3: Oriëntatie op leren en werken, Basisvaardigheden, Leervaardigheden in het vak natuurkunde 
 
Domeinen voor het schooljaar 2019-2020 (vervallen ivm Corona, overgeheveld naar leerjaar 4): 
NASK1/K/7 Licht en beeld 
NASK1/K/10 t/m 12: Bouw van de materie, Straling en stralingsbescherming, Het weer 
NASK1/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 
Domeinen voor het schooljaar 2020-2021: 
In dit schooljaar worden alle domeinen die ook in het centraal schriftelijk examen worden getoetst in SE’s getoetst. Dit zijn de volgende domeinen: 
NASK1/K/4 Stoffen en materialen, 
NASK1/K/5 Elektrische energie , 
NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen, 
NASK1/K/8 Geluid, 
NASK1/K/9 Kracht en veiligheid, 
NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer, 
NASK1/V/2 Constructies, 
NASK1/V/4 Vaardigheden in samenhang.  
Daarnaast worden de hierboven onder schooljaar 2019-2020 genoemde domeinen getoetst. 
 
Centraal Examen: 
Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de domeinen die hierboven onder schooljaar 2020-2021 zijn genoemd.  
 

Zie voor meer informatie: 

Voor een specificatie van de eindtermen van het schoolexamen en centraal examen, zie de volgende links: 

https://www.examenblad.nl/examenstof/natuur-en-scheikunde-1-vmbo/2021/f=/nask1.pdf 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-naski-vmbo-2021/2021/f=/naski_vmbo_2021_versie_2.pdf 

https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vmbo-2021/2021/f=/bijlage_1a_bij_cvte-19.00904_regeling_hulpmiddelen_ce_vo_2021

.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Nask1   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

4 Periode 1 SE1 
SE2 
 

Het Weer, Licht en Beeld,  
Materie en Straling 
(= leerstof, na keuze van ZUID om in 3M niet meer 
te toetsen, overgeheveld uit 3M) 
 

S 
S 
 

45 
45 

10 
10 
 

 n 
n 

NASK1/K/12, 
NASK1/K/1 
NASK1/K/7, 
NASK1/K/10, 
NASK1/K/11 
NASK1/V/3 
NASK1/V/4 

 

 TW1 SE3 Elektriciteit en magnetisme 
Verwarmen Verbranden en Blussen 
Geluid 
Stoffen en materialen 

S 120 40  j NASK1/K/5 
NASK1/K/6 
NASK1/K/8 
NASK1/K/4 
NASK1/V/4 

 

 TW2 SE4 Kracht en Beweging 
Arbeid en Energie 
Krachten, Constructies en Hefbomen 
Druk en Kracht 

S 120 40  j NASK1/K/9 
NASK1/V/1  
NASK1/K/9 
NASK1/V/2 
NASK1/K/9 
NASK1/V/4 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA  
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Vak: Nask2 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 

- de lesmethode van NOVA vmbo-gt (theorieboeken 3 en 4, werkboeken 3A, 3B, 4A en 4B) 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat minimaal uit de volgende domeinen (ook de overige domeinen c.q. kerndoelen kunnen worden afgetoetst):  

- NASK2/K/1: Oriëntatie op leren en werken 
- NASK2/K/2: Basisvaardigheden 
- NASK2/K/3: Leervaardigheden in het vak scheikunde 
- NASK2/K/4: Mens en omgeving: gebruik van stoffen 
- NASK2/K/6: Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties 
- NASK2/K/8: Reinigingsmiddelen en cosmetica  
- NASK2/K/9: Chemie en Industrie 
- NASK2/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

 
Centraal Examen: 
Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  

- NASK2/K/3: Leervaardigheden in het vak scheikunde 
- NASK2/K/5: Verbranding 
- NASK2/K/7: Water, zuren en basen 
- NASK2/K/10: Basischemie voor vervolg en beroep  
- NASK2/K/11: Bouw van materie 

- NASK2/V/1:  Productieprocessen  

- NASK2/V/2:  Productonderzoek  

- NASK2/V/4   Vaardigheden in samenhang  
Zie voor meer informatie: https://www.examenblad.nl/examen/natuur-en-scheikunde-ii-vmbo-gl-en/2021/vmbo-gl?topparent=vga3db3c9od8 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Nask2   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   16  n K1 t/m 4, 7, 
8, 10, 11  
V1, V2 

 

           

4 periode 1 HD2 Veiligheid en werken bij practicum S en P 45 O/V/G  n** K3, 4, 6  

 periode 1 SE3 verkorte toets (45’) over H1 en H2 uit het 4M boek 
(= vervanging SE3 uit 3M) 

S 45 6  n K5, 10, 11  

 periode 1 PO5 Praktische opdracht Kaarsvet S en P 90 6  n K3, 6  

 TW1 SE5 Schoolexamen basischemie (Nova H1 t/m 4) S 90 20  j K1, 3 t/m 10  

 periode 2 PO6 Praktische  opdracht Zouten (Nova H5) S en P 90 6  n K2, 3, 6, 10  

 periode 2 PO7 Praktische opdracht  Productonderzoek mbv 
Titratie (Nova H6) 

S en P 90 6  n K2, 3, 6, 7, 
V2 

 

 periode 2 PO8 Werkstuk Productieproces (Chemische) industrie 
(Nova H8 en 9), uitgebreid met lesstof uit 3M (SE4 
en PO8) 

S n.v.t 20  n K2, 3, 5, 9, 
V1, V3 

 

 TW2 SE6 Schoolexamen alle lesstof (Nova H1 t/m 9) S 90 20  j K3, 5, 7, 10, 
11,  
V1, V2, V4 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

**Alleen herkansing bij onvoldoende 
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Vak: Nederlands 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
Nieuw Nederlands 6e editie 3kgt + Nieuw Nederlands 5e editie 4 mavo 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  

1. NE/KE/1 Oriëntatie op leren en werken. 
2. NE/K/2 Basisvaardigheden 
3. NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands 
4. NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid. 
5. NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid 
6. NE/K/6 Leesvaardigheid 
7. NE/K/ 7 Schrijfvaardigheid 
8.  NE/K/8 Fictie 

 
Centraal Examen: 

Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  
1. NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands. 
2. NE/K/6 Leesvaardigheid 
3. NE/K/ 7 Schrijfvaardigheid 

 

Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vmbo-gl-en-tl/2020 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Nederlands   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   10   NE/K/2,3,6,7,
8 

 

           
4 Periode 1 HD1 Fictie handelingsdeel 1 S 45  O/V/G  j NE/K2,8  
 Periode 1 SE4 Mondeling actualiteit M 45 20  n NE/K/1,5  
 TW1 SE5 H1-H3 Lezen + taalverzorging + zakelijke brief S 90 25  j NE/K/3,6,7  
 Periode 2 SE6 Kijk en luister toets S 90 20  n NE/K/4  
 TW2 SE7 H4-H5 Lezen + taalverzorging + schrijfopdracht  S 90 25  j NE/K/3,6,7  

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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Vak: Profielwerkstuk 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 

- Informatieboekje PWS 
 
Schoolexamen: 

Het schoolexamen vwo, havo en mavo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin 
op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. 

Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Een leerling moet voor het profielwerkstuk 
de kwalificatie «voldoende» of «goed» hebben behaald om te kunnen slagen. 

Centraal Examen: 
 
Niet van toepassing 
 
 
Zie voor meer informatie:   
https://www.examenblad.nl/onderwerp/profielwerkstuk-havo-en-vwo/2020#par1 (havo en vwo) 
https://www.examenblad.nl/onderwerp/profielwerkstuk-in-het-vmbo/2020 (mavo) 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens PWS   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

4 Week 
35/36 

Nvt Uitdelen PWS informatieboekje + voorlichting         

 Week 37 Nvt Inleveren eerste contract PWS ** S  O/V/G***  n   
 Week 48 Nvt Onderzoek afgerond ** S  O/V/G***  n   
 Week 51 Nvt Inleveren concept verslag ** S  O/V/G***  n   
 Week 4 Nvt Inleveren definitief verslag + poster ** S  O/V/G***  n   
 Week 7 Nvt PWS presentatie avond ** M  O/V/G***  n   

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

** De exacte inleverdata staan vermeld in het PWS informatieboekje, dat in 4MAVO wordt uitgereikt. 

*** Het beoordelingsformulier voor het PWS wordt in 4MAVO uitgereikt aan de leerlingen. 
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Vak: Rekenen 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
Eigen materiaal 
 
Schoolexamen: 
Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde                   
krijgen een apart schoolexamen rekenen. Het eindcijfer van dit schoolexamen wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst van het diploma en telt niet mee                         
in de zak-/slaagregeling.    
 
Centraal Examen: 
Niet van toepassing 
 

Overzicht Toetsen/Schoolexamens Rekenen   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

4 Periode 2 SE1 Rekentoets niveau 2F S 90 100  j **   
 TW2 SE1 Rekentoets niveau 2F (voor leerlingen die nog geen 

voldoende hebben behaald in TW1) 
S 90 100  n   

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 

** De leerlingen die geen voldoende (5.5 of hoger) hebben behaald voor de rekentoets, moeten de toets in toetsweek 2 nogmaals maken.  
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Vak: Wiskunde 
Schooljaar: 2019-2021 
Leerweg/afdeling: MAVO 
Cohort/leerjaar: 3/4 
 
Gebruikte leermiddelen: 
- Getal en Ruimte 3 vmbo-KGT deel 1 en deel 2 + antwoordenboeken. 
- Getal en Ruimte 4 vmbo-KGT deel 1 en deel 2 + antwoordenboeken. 
- Studiewijzerplus: hier staan de uitwerkingen, powerpoints, Youtube uitleg en de planning. 
 
Basispakket, bestaande uit: 
- Schriften met hokjes van 1 cm, schrijfmateriaal incl. - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - 
passer - geometrische driehoek - vlakgum - elektronisch wetenschappelijke rekenapparaat (niet grafisch), b.v. Casio fx ES of EX. 
- Gradenboog 
 
Schoolexamen: 
Het Schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

WI/K/1: Oriëntatie op leren en werken. 
WI/K/2: Basisvaardigheden. 
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak wiskunde. 
WI/K/4: Algebraïsche vaardigheden. 
WI/K/5: Rekenen meten en schatten. 
WI/K/6: Meetkunde. 
WI/K/7: Informatieverwerking en 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. 
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Centraal Examen: 
Het Centraal Schriftelijk examen bestaat uit de volgende domeinen:  

WI/K/3: Leervaardigheden in het vak wiskunde. 
WI/K/4: Algebraïsche vaardigheden. 
WI/K/5: Rekenen meten en schatten. 
WI/K/6: Meetkunde. 
WI/V/1: Aanvullende eisen. 
WI/V/4: Vaardigheden in samenhang. 

 
Zie voor meer informatie:  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-wiskunde-vmbo/2020/vmbo-tl/f=/wiskunde_vmbo_2020_versie_nader_vastgesteld_2_0_aange

past.pdf 

https://www.examenblad.nl/examenstof/wiskunde-vmbo-2/2020/vmbo-tl/f=/wiskunde.pdf 
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Overzicht Toetsen/Schoolexamens Wiskunde   

Leerjaar Afname 
moment/ 
Periode 
 

Naam 
toets 

Leerstofomschrijving  Toets 
vorm 
 

Toets 
duur 
(min) 

Weging 
SE 
(in %)* 

Weging 
rapport * 

Herkansing  
(j/n) 

Domeinen/ 
Eindtermen 

Behaald 
cijfer 

3 19/20 SE3MAVO Zie PTA 2019-2021, verstrekt in schooljaar 19/20   5    WI/K:1,2,3,4,
5,6,8 
WI/V:1,2,4 

 

           
4 Periode 1 SE5 H1: Statistiek en kans S 45 15   n WI/K:1,2,3,7,

8 
WI/V:3,4 

 

 TW1 SE6 H2: Verbanden + H3: Afstanden en hoeken + H4: 
Grafieken en vergelijkingen. 

S 90 40   j WI/K:1,2,3,4,
8 
WI/V:1,2,3,4 

 

 TW2 SE7 H5: Rekenen meten en schatten + H6: Vlakke 
figuren + H7: Verbanden + H8: Ruimtemeetkunde 

S 90 40   j WI/K:1,2,3,5,
6,8 
WI/V:1,2,3,4 

 

* Voor verschil weging SE/ weging rapport: zie toelichting in algemene deel PTA 
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