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Voor jullie ligt het programma van toetsing en afsluiting van aankomend schooljaar. Bij dit 

PTA hoort ook het examenreglement van het Maerlant-Lyceum. Dit is te vinden op de site 

van de school.  

Wat dit jaar voor jullie van belang is: 

1. Het schoolexamen begint voor de vakken maatschappijleer en Culturele en Kunstzinnige 

Vorming. Voor de overige vakken begint het schoolexamen in het vijfde leerjaar, met dien 

verstande dat het overgangscijfer van 4 havo als DT-0 cijfer geldt.  

2. Het schoolexamen bestaat voor elk vak uit schriftelijke en/of mondelinge toetsen, eventueel 

een of meer praktische opdrachten en eventueel een of meer handelingsdelen. 

3. Het werken aan het profielwerkstuk start in het vierde leerjaar en wordt afgerond in het 

vijfde leerjaar.  

 

Verhindering deelname aan (een onderdeel) van het schoolexamen (geldend voor 

maatschappijleer en Culturele en Kunstzinnige Vorming) 

1. Een kandidaat die bij of na de opening van enige zitting van een onderdeel van het 

schoolexamen in het examenlokaal aanwezig is, wordt geacht aan die zitting te hebben 

deelgenomen. 

2. De kandidaat is verplicht alle voor hem vastgestelde onderdelen van het schoolexamen af 

te leggen. Op een kandidaat die zich aan enig onderdeel van het schoolexamen onttrekt of 

zonder geldige reden bij een onderdeel van het schoolexamen afwezig is, zijn de 

bepalingen van hoofdstuk I, artikel 5 van het Examenbesluit van toepassing. 

3. Onmiddellijk bij aanvang van het onderdeel van het schoolexamen wordt vastgesteld welke 

leerlingen absent zijn. De secretaris controleert of deze leerlingen reglementair afgemeld 

zijn. 

4. a. Indien een kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheid niet in staat is om aan een onderdeel van het schoolexamen 

deel te nemen, stelt zijn wettelijke vertegenwoordiger de rector of de secretaris van het 

examen zo vroeg mogelijk vóór aanvang van het bedoelde onderdeel van het 

schoolexamen in kennis van deze verhindering en de reden(en) daarvoor. De wettelijke 

vertegenwoordiger overlegt zo spoedig mogelijk aan de secretaris van de 

examencommissie een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt welke arts voor de ziekte van 

de kandidaat is geconsulteerd. In geval van ziekmelding van een kandidaat heeft de rector 

het recht een medische verklaring te verlangen. Indien de rector overtuigd is van de 

onmogelijkheid voor de kandidaat een onderdeel van het schoolexamen op vastgestelde 

tijd en plaats af te leggen, dan verleent hij de kandidaat uitstel. Het uitgestelde onderdeel 

van het schoolexamen dient te worden afgelegd op het tijdstip van de herkansing.  

b.Bij een uitgestelde toetsing vervalt het recht op een herkansing zoals vermeld in art. 18.1 

van het PTA. Het vervallen recht betreft alle vakken, niet alleen het vak van de uitgestelde 

toetsing. 

c.Kandidaten die niet deelnemen aan een herkansing, kunnen deze niet inhalen. 



 

5. Indien de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheid niet in staat is een opdracht op de daarvoor gestelde uiterste 

inleverdatum in te leveren, kan de rector in overleg met de examinator, de kandidaat en de 

secretaris van het examen een andere uiterste inleverdatum vaststellen.   

6. In bijzondere gevallen kan de rector, na overleg met de examinator, besluiten een in de 

schoolexamenregeling vastgesteld onderdeel van het schoolexamen uit te stellen voor alle 

daarbij betrokken kandidaten. 

7. Indien een kandidaat zonder geldige reden afwezig is, is er sprake van een 

onregelmatigheid en kan de rector een of meer van de maatregelen nemen, zoals genoemd 

in art. 5.2 van het Examenbesluit. 

8. Indien een kandidaat een praktische opdracht niet inlevert vóór of op de uiterste 

inleverdatum, wordt er op het cijfer een geheel  punt in mindering gebracht. Indien de 

praktische opdracht vervolgens niet binnen een week na het verstrijken van de uiterste 

inleverdatum wordt ingeleverd, wordt het cijfer 1 toegekend aan de praktische opdracht. 

9. Indien de kandidaat op de vastgestelde datum handelingsdelen niet heeft ingeleverd dan 

wel niet genoegzaam of niet naar behoren heeft afgerond, ontvangt de kandidaat van de 

rector een schrijven. In dit schrijven wordt de kandidaat de gelegenheid geboden binnen 

een week na ontvangst  van het schrijven het betreffende handelingsdeel alsnog af te 

ronden. Tevens wordt in het schrijven verwezen naar het bepaalde in de 

overgangsregeling, dan wel naar de voorwaarden voor deelname aan het centraal examen.  

 

Tijdsafbakening (onderdeel van het) schoolexamen 

1. De kandidaat die later dan 20 minuten na aanvang van een onderdeel van het 

schoolexamen verschijnt, heeft geen toegang meer tot dit onderdeel. In dit geval kan de 

rector dit opvatten als een onregelmatigheid in de zin van artikel 5 van het Examenbesluit. 

2. De kandidaat mag bij een onderdeel van het schoolexamen de ruimte niet binnen 30 

minuten na aanvang van het onderdeel van een schoolexamen verlaten. 

 

Onregelmatigheden 

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen dan 

wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of 

heeft gemaakt, kan de rector maatregelen nemen, zoals genoemd in art. 5.2 van het 

Examenbesluit. 

 

Aanvullende regelingen met betrekking tot het schoolexamen 

1. Het schoolexamen voor het examenjaar 2021 is begonnen in leerjaar 4 havo en betreft de 

vakken Maatschappijleer en Culturele Kunstzinnige Vorming.  

2. Voor de overige vakken uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel van 

elk profiel begint het schoolexamen voor het examenjaar 2021 in leerjaar 5 havo per 



 

september 2020. Voor de examenvakken die worden gegeven in 5 havo geldt dat er aan 

het eind van 4 havo een dossiertoets 0 (DT0)-cijfer wordt vastgesteld. Dit DT0-cijfer is gelijk 

aan het overgangscijfer (op één decimaal). Bij alle vakken geldt dat cijfers voor de 

praktische opdracht niet meegenomen worden bij de bepaling van het DT0-cijfer.  

3. Het combinatiecijfer bestaat uit de vakken maatschappijleer, Culturele Kunstzinnige 

Vorming en het profielwerkstuk. Geen van de onderdelen van het combinatiecijfer mag 

beoordeeld zijn met eindcijfer 4 of lager. 

 

Herkansingsregeling alle toetsen 

1. De kandidaat heeft met inachtneming van het vierde lid het recht om opnieuw deel te 

nemen aan toetsen. De sectie geeft per vak aan welke toetsen (dossiertoetsen/praktische 

opdrachten) onder de herkansingsregeling vallen.  

2. De kandidaat die door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke 

omstandigheid niet in staat is geweest aan de desbetreffende toets deel te nemen, het 

recht om alsnog deel te nemen aan de toetsen die meetellen. Hij verliest hierbij wel zijn 

herkansingsmogelijkheid.  

3. Het aantal herkansingen, waarbij de herkansingsmogelijkheid zoals bedoeld in lid drie 

wordt meegeteld, bedraagt maximaal 1 per periode. 

4. Het hoogste cijfer, behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets, geldt als 

definitief cijfer voor die toets. 

5. De leerling is verplicht de lessen bij te wonen en andere verplichtingen die de school ten 

aanzien van aanwezigheid oplegt (zoals op tijd komen), na te komen, behoudens wettige 

afwezigheid wegens ziekte of andere geldige redenen. Voor het te laat komen geldt dat 

naast strafmiddagen bij herhaling ook een herkansingsmogelijkheid afgenomen kan 

worden. Afwezigheid moet tevoren aan de school worden gemeld. Bij terugkeer op school 

moet de periode van afwezigheid direct schriftelijk worden bevestigd. Onwettig verzuim kan 

leiden tot uitsluiting van herkansingen (bij één keer al voor dat vak, bij herhaling voor alle 

vakken) en uiteindelijk zelfs tot uitsluiting van (een onderdeel van) het examen. 

 

Toetsperioden 

periode van t/m herkansing op 

1 7-11-19 15-11-19 9-12-19 

2 20-1-20 28-1-20 9-3-20 

3 14-4-20 21-4-20 2-6-20 

4 25-6-20 3-7-20 nvt 

 

Zie voor verdere richtlijnen het examenreglement. 

N.B. vanwege omstandigheden kan de docent besluiten de leerstof van een toets aan te passen.  

 



 

Programma van toetsing en afsluiting per vak 

 

Cultureel Kunstzinnige Vorming

muziek

Type PO

Weging 1

Tijdsduur ntb

Toetsvorm praktisch

Week ntb

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

kunst

Type PO

Weging 1

Tijdsduur ntb

Toetsvorm praktisch

Week ntb

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

fotografie

Type PO

Weging 1

Tijdsduur ntb

Toetsvorm praktisch

Week ntb

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

grafische vormgeving

Type PO

Weging 1

Tijdsduur ntb

Toetsvorm praktisch

Week ntb

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

Type PO onderwerp nog nader te bepalen

Weging 1

Tijdsduur ntb

Toetsvorm praktisch

Week ntb

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen



 

Opmerkingen bij CKV: 

 Per periode wordt een rapportcijfer berekend. De weging is als volgt 1-1-1.  

 In periode 1 t/m 3 worden de opdrachten beoordeeld met een cijfer. Hierbij wordt ook gelet 
op de inhoud, verzorging en werkhouding. 

 Alle culturele activiteiten moeten uitgevoerd worden en de verslagen gemiddeld met een 
voldoende beoordeeld zijn.  

 De volgorde van de aangegeven kunstdisciplines is willekeurig en kan gedurende het 
schooljaar afwijken, zo ook de duur van een onderwerp. 

 
Het vernieuwde schoolexamen CKV wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het 
combinatiecijfer en zal op de cijferlijst komen te staan. 
 



 

 

Maatschappijleer

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Hfd 4 + 5

Weging SE 2 Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen geen

Periode 2

stofomschrijving

Type PO* Hfd 3

Weging SE 2 Parlementaire democratie

Tijdsduur n.v.t.

Toetsvorm presentatie (zie toelichting onderaan)

Week tijdens periode 2 afgerond vóór toetsweek 2

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen x

Periode 3

stofomschrijving

Type PO** Sollicitatieproject

Weging SE 2 vakoverstijgend project tussen MA + NE

Tijdsduur tijdens periode 3 zie uitleg onderaan

Toetsvorm schriftelijk & 

presentatie

Week 2-apr-20 (verplichte deelname aan deze avond)

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen x

stofomschrijving

Type PO*** Mediadossier

Weging SE 2

Tijdsduur n.v.t. zie uitleg onderaan

Toetsvorm schriftelijk

Week tijdens periode 3 start na toetsweek 2

Herkansbaar? nee Diverse deadlines (zie onderaan)

Hulpmiddelen Peerscholar onlineprogramma, 21st century skills: feedback geven en ontvangen

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets H1 + 2

Weging SE 2 Wat is Maatschappijleer + Rechtsstaat

Tijdsduur 75

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen x



 

Opmerkingen bij maatschappijleer: 

Parlementaire democratie: 
 
Leerlingen gaan d.m.v. een creatieve opdracht actief deelnemen aan het politieke 
besluitvormingsproces, waarin de leerstof verwerkt zit. 
Tussentijds zullen er deadlines* zijn die door de docent gedurende de opdracht worden 
aangegeven. 
 

Sollicitatieproject: 

In samenwerking met de Ouderraad zal er worden deelgenomen aan het sollicitatieproject. 
Deelname is vereist op donderdagavond 2 april 2020. Bij het vak Nederlands is het PTA-
onderdeel “zakelijke brief” gekoppeld aan het sollicitatieproject. Het cijfer voor de brief telt alleen 
voor 50% mee in het eindcijfer van het sollicitatieproject voor MA. De toetsdatum voor het 
schrijven van de officiële brief wordt nog bekend gemaakt door de docent 
Een CV maakt onderdeel uit van de brief. --> overige deadlines worden via de docent(en) 
doorgegeven. 
 
Mediadossier deadlines: 
 

 donderdag 19 maart 16.00 uur: het bestand is geüpload in peerscholar.com 

 in de week van 6 – 10 april 2020, tijdens de les wordt feedback gegeven en geplaatst op 
peerscholar.com 

 vrijdag 22 mei 2020 23.59 uur definitieve versie op peerscholar.com (De feedback is dan 
verwerkt om het dossier te verbeteren) 

 
Let op: bij PO’s geldt bij te laat inleveren: 
 
Tussen de 0 en 24 uur --> 1 punt aftrek van het eindcijfer. 
Tussen 24 uur en 1 week --> maximaal een 5 als eindcijfer.  
Meer dan 1 week --> eindcijfer tussen een 1 en een 5. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Nederlands 

Periode 1

Woordenschat, Formuleren en spelling

Type Toets Toets waarin de actieve en passieve woordkennis wordt getoetst en een 

tekst met diverse formuleringsfouten en spellingfouten geredigeerd en 

gecorrigeerd moet worden.

Weging 1 Nieuw Nederlands

Tijdsduur 50 min Cursus 5 Woordenschat 

Toetsvorm schriftelijk Cursus 7 Correct Formuleren paragraaf 0 t/m 3 en 7 

Week 7/11-15/11 Cursus 8 Spelling

Herkansbaar? ja en door docent uitgereikt materiaal

Hulpmiddelen nvt

Periode 2

Leesvaardigheid

Type Toets Tekstverklaring en toepassen woordraadstrategieën

Weging 1 Nieuw Nederlands

Tijdsduur 75 min Cursus 1 Basis paragraaf 1 t/m 7

Toetsvorm schriftelijk Cursus 2 Lezen paragraaf 1 t/m 4

Week 20/1-28/1 Cursus 5 Woordenschat paragraaf 1

Herkansbaar? ja en door docent uitgereikt materiaal

Hulpmiddelen nvt

Periode 3

Schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid

Type PO Praktijkopdracht waarbij diverse vaardigheden aan bod komen maar met 

nadruk op schrijf- en spreekvaardigheid. Er wordt bovendien een 

schrijfdossier bijgehouden waarin de diverse praktische schrijfopdrachten 

en de voorbereiding op spreekopdrachten worden opgenomen. In dit 

dossier wordt ook de voorbereiding op de sollicitatiebrief voor 

maatschappijleer opgenomen.(zie toelichting bij opmerkingen*). De 

kwaliteit van dit dossier is een medebepalende factor voor de 

eindbeoordeling van de praktijkopdracht 

Weging 1 Nieuw Nederlands

Tijdsduur Cursus 3 Schrijven

Toetsvorm schriftelijk Cursus 4 Spreken paragraaf 4

Week div. data Cursus 9 Praktijkopdracht 6 (voor maatschappijleer!) donderdag 6 februari 

inleveren

Herkansbaar? nee Cursus 9 Praktijkopdracht (nader te bepalen datum)

Hulpmiddelen

Spreekvaardigheid en Nederlandse literatuur

Type Toets Presentatie over een zelfgekozen oorspronkelijk Nederlandstalig literair 

werk behorend bij een van de aangeboden thema's in Cursus 4

Weging 1 Nieuw Nederlands

Tijdsduur 8 Cursus 4 paragraaf 4 Presentatie

Toetsvorm presentatie Nieuw Nederlands Literatuur

Week 14/4-21/4 Cursus 1 paragraaf 1.1 t/m 1.5 

Herkansbaar? nee en door docent uitgereikt materiaal

Hulpmiddelen smartbord

Periode 4

Moderne Nederlandse Literatuur

Type PO Praktijkopdracht over een literair werk waarbij diverse vaardigheden aan 

bod komen. Ter voorbereiding op deze opdracht maar ook voor de 

dossiertoets Moderne literatuur in 5H wordt een dossier bijgehouden. De 

inhoud van dit dossier omvat diverse mondelinge en schriftelijke 

opdrachten naar aanleiding van de dit jaar gelezen literaire werken* 

Weging SE 1 Nieuw Nederlands  

Tijdsduur nvt Cursus 4 Spreken, kijken, luisteren

Toetsvorm mondeling en 

schriftelijk

Nieuw Nederlands Literatuur 

Week 1-4 juni Cursus 1 Praten over proza

Herkansbaar? nee Cursus 4 Moderne literatuur 

Hulpmiddelen

Leesvaardigheid en argumenteren

Type Toets Tekstverklaring en toepassen argumentatieve vaardigheden

Weging 1 Nieuw Nederlands

Tijdsduur 75 min Cursus 1 Basis paragraaf 1 t/m 7

Toetsvorm schriftelijk Cursus 2 Lezen paragraaf 1 t/m 5

Week 25/6-3/7 Cursus 6 Argumenteren paragraaf 1 t/m 4

Herkansbaar? nee en door docent uitgereikt materiaal

Hulpmiddelen



 

Opmerkingen bij het vak Nederlands: 

 

* In 5H is er een dossiertoets Moderne literatuur waarvoor in totaal minimaal 10 oorspronkelijk 

Nederlandstalige  literaire werken moeten worden gelezen. Ter voorbereiding op deze toets wordt 

er in 4H naar gestreefd dat je minimaal 6 literaire werken hebt gelezen. Dit is inclusief de reeds in 

de klas 3 gelezen literaire werken. In de studiewijzer in Magister ELO staat uitgebreid beschreven 

aan welke eisen deze werken moeten voldoen. 

*In periode 2 wordt er voor het schrijfdossier geoefend met het schrijven van zakelijke e-mails en 

motivatiebrieven. Dit is ook ter voorbereiding op de sollicitatiebrief die voor maatschappijleer 

geschreven wordt. Deze brief telt mee als cijfer voor maatschappijleer. 



 
 

Frans

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Unité 1,2 + film + onregelmatige ww

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Unité 3,4 + onregelmatige ww

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets spreekvaardigheid: teksten

Weging 1

Tijdsduur 10 min

Toetsvorm mondeling

Week eigen planning

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

stofomschrijving

Type Toets Unité 5,6: luistervaardigheid

Weging 1

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Unité 5,6,7 + stencils: formele brief

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 33

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen woordenboeken N-F en F-N

stofomschrijving

Type Toets Unité 5,6,7 + leesboek

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen



  

Duits

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Kijk- / luistertoets

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 39

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen geen

stofomschrijving

Type Toets Leesvaardigheid / woordjes

Weging 1 TB blz.18,19,25,38,39,45,56,57,63,76,77,85 DN

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Leesvaardigheid / woordjes

Weging 1 TB blz. 96,97,103,116,117,123,144,145,146,

Tijdsduur 100 min 155,156,157 DN

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets brief

Weging 1 TB blz. 147-152 en in klas behandelde stof

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 12

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

stofomschrijving

Type Toets gesprek voeren

Weging 1 stof: stencil van docent

Tijdsduur 10 min

Toetsvorm mondeling

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen geen

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Literatuur: behandelde werken en 1 Duits boek

Weging 1 naar keuze (goedgekeurd door docent)

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen geen

woordenboek DN (leesvaardigheid)

woordenboek ND

woordenboek DN (leesvaardigheid)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

 Het IGCSE examen (4 onderdelen) valt buiten de toetsweken 
 

Engels

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets CITO reading

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

stofomschrijving

Type Toets presentation and speaking about current

Weging 1 issues (news article and research)

Tijdsduur 15 min

Toetsvorm mondeling

Week periode 1/2/3/4

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Audio- / Video-test

Weging 1

Tijdsduur 70 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Letter Writing (toets en dossier)

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Literature (3 books)

Weging 1

Tijdsduur 10 min

Toetsvorm mondeling

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

stofomschrijving

Type Toets CITO reading

Weging 2

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen woordenboek E-N



 

 

 

 

 

  

Geschiedenis

Periode 1

stofomschrijving

Type DeelPW 1a* Tijdvak 1 + 2

Weging 0,8 en de daarbij horende kenmerkende aspecten en begrippen

Tijdsduur 40 minuten Prehistorie, Grieken en Romeinen

Toetsvorm schriftelijk

Week lesweek 5 (30-9 

t/m 4-10)

Herkansbaar? nee niet herkansbaar en niet inhaalbaar (belangrijk zie toelichting onderaan)

Hulpmiddelen woordenboek

Type DeelPW 1b* Tijdvak (par.) 2.5 + Tijdvak 3 en 4 (m.u.v. par. 4.3) 

Weging 1,2 en de daarbij horende kenmerkende aspecten en begrippen

Tijdsduur 75 minuten (m.u.v. par. 4.3)

Toetsvorm schriftelijk deel van de Romeinen en heel de Middeleeuwen

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja (belangrijk zie toelichting onderaan)

Hulpmiddelen woordenboek 

stofomschrijving

Type HeelPW* Tijdvak 1 t/m 4

Weging 2 en de daarbij horende kenmerkende aspecten en begrippen

Tijdsduur 75 minuten (m.u.v. par. 4.3)

Toetsvorm schriftelijk Prehistorie, Grieken, Romeinen, Middeleeuwen

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja (belangrijk zie toelichting onderaan)

Hulpmiddelen woordenboek 

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Tijdvak 5 + 6 (incl. par. 4.3)

Weging 1,5 en de daarbij horende kenmerkende aspecten en begrippen

Tijdsduur 50 minuten

Toetsvorm schriftelijk Tijd van Ontdekkers & Hervormers + Regenten & Vorsten 

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen woordenboek 

stofomschrijving

Type Toets Nederlandse staatsmannen en -vrouwen door de tijd heen

Weging 1,5  Tijdvak 5 t/m 10

Tijdsduur 10 minuten

Toetsvorm presentatie (PO)

Week tijdens de les in periode 2,3,4zie toelichting onderaan bij p.o.

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen geen

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Historische Context Britse Rijk:

Weging 2,5 Historische Contextboek Britse Rijk gekoppeld aan par. 4.3 en tijdvak 5+6

Tijdsduur 75 minuten en de daarbij horende kenmerkende aspecten en begrippen

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen woordenboek 

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Historische Context Britse Rijk:

Weging 2,5 Historische Contextboek Britse Rijk gekoppeld aan tijdvak 7 + 8

Tijdsduur 75 minuten en de daarbij horende kenmerkende aspecten en begrippen

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen woordenboek 



 

Opmerkingen: 

Toelichting bij toets 1:   

Leerlingen hebben de mogelijkheid (niet verplicht) om deelPW 1a te maken: 

 Als het behaalde cijfer voor deelPW 1a lager is dan 4,0, moet de leerling in 

de toetsweek 1 heelPW 1 maken, telt deelPW 1a niet mee en telt heelPW 1 met weging 

20%. 

 Als het behaalde cijfer voor deelPW 1a 6,0 of hoger is, dan maakt de leerling in toetsweek 

1 alleen deelPW 1b (en krijgt de leerling daar ruim tijd voor) en telt deelPW 1a met 

weging 8% en deelPW 1b met weging 12%. 

 Als het behaalde cijfer voor deelPW 1a 4,0 tot en met 5,9 is, dan kiest de leerling zelf, 

voorafgaand aan de toetsweek, of hij deelPW 1b maakt (in dat geval heeft deelPW 1a 

weging 8% en deelPW 1b weging 12% ) of heelPW 1 (in dat geval telt deelPW1a niet mee 

en heeft heelPW 1 weging 20%).  

Let op: 
DeelPW 1a is niet in te halen of te herkansen.   
 
Lesmateriaal bij toetsen: 
Het is aan de docent voorbehouden om extra materiaal, zoals presentaties, aantekeningen of 
teksten, aan te leveren wat past bij de leerstof, ter verduidelijking van de leerstof uit de 
voorgeschreven boeken. Het materiaal wat beschikbaar gesteld wordt kan behoren tot de leerstof. 
Op examenblad.nl staat de syllabus voor het nieuwe examen, de nieuwste versie, zie de website. 
 
P.O./ M.O.: 
Het PO/MO over Staatsinrichting zal gaan over Nederlandse staatsmannen en –vrouwen. 
Leerlingen kiezen uit een lijst van Nederlandse staatsmannen/-vrouwen en zullen in lesperiode 2, 
3, 4 een pleidooi over diegene houden. Dit past in de doorlopende lijn van 
de (moderne) Nederlandse geschiedenis en is alvast ter voorbereiding op de Historische Context 
‘Het moderne Nederland: 1948-2008', die in 5H inhoudelijk behandeld zal worden. Het cijfer zal 
uiterlijk in periode 4 worden meegeteld en is niet herkansbaar  
 
 



 

 

Opmerkingen: 

Het PO zal bestaan uit een maquette met verslag. Dit wordt in samenwerking met CKV uitgevoerd 
Het cijfer voor de Praktische Opdracht telt mee voor het Schoolexamen als DT PO. Plagiaat wordt bestraft met een 

1,0.  

DT0 bestaat uit de vier schriftelijke toetsen. Het overgangscijfer is het voortschrijdende gemiddelde van de zes 

behaalde cijfers 

Aardrijkskunde

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstuk 1: Wereldbeeld

Weging 2

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen Atlas 55e druk

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstuk 2: Aarde, klimaat en landschap

Weging 2

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk 

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen Atlas 55e druk

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstuk 3: Leefomgeving - Stedelijke gebieden

Weging 2

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen Atlas 55e druk

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstuk 4: Leefomgeving - Wateroverlast

Weging 2

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen Atlas 55e druk

Type PO Stad van de toekomst

Weging 2

Tijdsduur n.v.t.

Toetsvorm n.v.t. Maquette + verslag

Week Week 12

Herkansbaar? Nee

Hulpmiddelen n.v.t.

Type Verslag Fietsexcursie Kampen - Zwolle

Weging 1

Tijdsduur n.v.t.

Toetsvorm n.v.t. Excursieverslag

Week Week 24

Herkansbaar? Nee

Hulpmiddelen n.v.t.



 

 

 

Opmerkingen: 

De stofomvang per toets is bij benadering en kan naar bevinding van de docent enigszins afw 

Filosofie

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Inleiding filosofie en wijsgerige antropologie

Weging 1 Durf te denken H0 en H1

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Ethiek

Weging 1 Durf te denken H2

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Sociale filosofie

Weging 1 Durf te denken H7

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Ik. Filosofie van het zelf

Weging 1 H1 en H2

Tijdsduur 75 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen



 
 

Wiskunde A

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets h1 Rekenregels en verhoudingen + 

Weging 1 §5.1 en §5.2 Lineaire verbanden

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets h3 Tabellen en grafieken +

Weging 1 h4 Handig tellen

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets h5 Lineaire verbanden + 

Weging 1 h2 Verwerken van data

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets h6 Statistiek en beslissingen

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week week van 8/6

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

stofomschrijving

Type Exceltoets §2.5 Verwerken van data + 

Weging 1 h8 Statistiek met de computer

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen computer



  

Wiskunde B

Periode 1

stofomschrijving

Type Deeltoets 1a* h1 Formules, grafieken en vergelijkingen

Weging 0,5*

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week schoolweek 5 

(week van 30/9)

Herkansbaar? nee, en indien 

gemist ook niet in 

te halen
Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

stofomschrijving

Type Deeltoets 1b* h2 Veranderingen

Weging 0,5*

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

stofomschrijving

Type Heeltoets 1* h1 Formules, grafieken en vergelijkingen +

Weging 1*  h2 Veranderingen

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets h3 Hoeken en afstanden + 

Weging SE 1 h4 Werken met formules

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets h5 Machten, exponenten en logaritmen +

Weging 1 h6 De afgeleide functie + 

Tijdsduur 100 min h7 voorkennis en §1 Lijnen en hoeken

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets h7 Lijnen en cirkels + h8 Goniometrie

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen grafische 

rekenmachine



 

 

Opmerkingen bij wiskunde B: 

* Toelichting bij deeltoets 1a/deeltoets 1b/ heeltoets 1: 
 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om deeltoets 1a te maken: 
· Als het behaalde cijfer voor deeltoets 1a lager is dan 4,0, moet de leerling in de toetsweek 

heeltoets 1 maken, telt deeltoets 1a niet mee en telt heeltoets 1 met weging 1.  

· Als het behaalde cijfer voor deeltoets 1a 6,0 of hoger is, dan maakt de leerling in de toetsweek 
alleen deeltoets 1b (en krijgt de leerling daar ruim tijd voor) en telt deeltoets 1a met weging 0,5 en 
deeltoets 1b met weging 0,5. 
· Als het behaalde cijfer voor deeltoets 1a 4,0 tot en met 5,9 is, dan kiest de leerling zelf, 
voorafgaand aan de toetsweek, of hij deeltoets 1b maakt (in dat geval heeft deeltoets 1a weging 
0,5 en deeltoets 1b weging 0,5) of heeltoets 1 (in dat geval telt deeltoets 1a niet mee en heeft 
heeltoets 1 weging 1). 
· Deeltoets 1a is niet in te halen of te herkansen.  
 
 



 
  

Natuurkunde

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets H0 Basisvaardigheden

Weging 0,25 H5 Warmte

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets H2 Beweging

Weging 0,25

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets H3 Krachten

Weging 0,25 H4 Krachtenwetten

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets H6 Elektriciteit

Weging 0,25

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS



 
 

Scheikunde

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets H1 t/m H3

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets H1 t/m H5

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets H1 t/m H6

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets H1 t/m H7

Weging 1

Tijdsduur 100 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen gewone rek. 

machine, BINAS



 

  

Biologie

Periode 1

Cellen, examendomein A vaardigheden, context, 

stofwisseling

Type Toets Theorie Hfst 1 Cellen

Weging 1 Thema 1 Cellen, 

Tijdsduur 50 min Thema 21 Vaardigheden

Toetsvorm schriftelijk Thema 19 Contexten

Week 7/11-15/11 Theorie (Hfst 11) (thema 11 Stofwisseling)

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 2

Erfelijkheid en DNA

Type Toets Theorie (Hfst 3) (thema 3 Erfelijkheid en DNA)

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 3

Planten, ecologie, mens en milieu, gedrag

Type Toets Theorie (Hfst 14) (thema 14 Plantenwerk).

Weging 2 Theorie (Hfst 15) (thema 15 Ecologie)

Tijdsduur 50 min Theorie (Hfst 16) (thema 16 Mens en Milieu)

Toetsvorm schriftelijk Theorie (Hfst 7) (thema 7 Gedrag)

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen

Periode 4

Voortplanting, voortplanting en seksualiteit, 

hormonen, zenuwstelsel en spieren, zintuigen

Type Toets Theorie Hfst 2 Voortplanting en ontwikkeling bij de 

mensen

Weging 4 Thema 2 Voortplanting en seksualiteit

Tijdsduur 100 min Theorie 6 Hormonen en thema 6 Hormonen 

Toetsvorm schriftelijk Theorie (Hfst 4) (thema 4 Zenuwstelsel en spieren).

Week 25/6-3/7 Theorie (Hfst 5) (thema 5 Zintuigen) herhalen: Examen 

domein A Vaardigheden Thema 21 Vaardigheden

Herkansbaar? nee Thema 19 Contexten

Hulpmiddelen



 

Opmerkingen bij biologie: 

Getracht zal worden practica te houden wat gerelateerd aan de les stof is. Echter indien de tijd en 
mogelijkheden dit toelaten. Deze zijn niet becijferd. Aanwezigheid is wel verplicht. Onderwerpen 
behandeld in deze practica kunnen als toetsvraag in een proefwerk terugkomen.  
 
Als methode zal 10voorbiologie.nl gebruikt worden. Dit is een 100% digitale methode welke reeds 
afgestemd is op het nieuwe examenprogramma. Deze methode heeft theorie hoofdstukken 
(herkenbaar aan Hfst.) en thema’s waar theorie in een maatschappelijke context geplaatst wordt. 
(herkenbaar aan thema...). Bioplek.org en Biologiepagina.nl geven additionele informatie 
 
Voortgangstoetsen kunnen, indien het proefwerkrooster dat noodzakelijk maakt, naar een andere 
toetsperiode worden verplaatst. 
In toetsen kan kennis uit voorgaande proefwerken/thema’s terug komen. 
 
Toegestane hulpmiddelen: geo driehoek, NIET-grafische rekenmachine, woordenboek. 
 
Examenprogramma: zie www.examenblad.nl 
 
 



 

Opmerkingen: 

 Het vak NLT kent alleen een schoolexamen. Het cijfer voor het schoolexamen is ook het eindcijfer. 

 Bij aanvang van iedere module wordt de toetsingsvorm en eventuele duur bekend gemaakt. De toetsingsvorm 

kan individueel, per groep, mondeling en/of schriftelijk zijn. 

 Iedere module levert een dossiertoetscijfer op. 

 Voor het schoolexamen telt ieder module even zwaar. Het gemiddelde van de modules levert een rapportcijfer 

op.  De onderliggende cijfers voor het schoolexamen worden op 1 decimaal afgerond. 

 Om onvoorziene redenen kan van de gegeven indeling (de inhoud/volgorde/verdeling van de modules) 

afgeweken worden 

NLT

Periode 1

Proeven van vroeger

Type Zie opmerkingen

Weging SE

Tijdsduur

Toetsvorm

Week

Herkansbaar?

Hulpmiddelen

Periode 2

Arduino

Type Zie opmerkingen

Weging SE

Tijdsduur

Toetsvorm

Week

Herkansbaar?

Hulpmiddelen

Periode 3

Hersenen en leren

Type Zie opmerkingen

Weging SE

Tijdsduur

Toetsvorm

Week

Herkansbaar?

Hulpmiddelen

Periode 4

Forensische technieken

Type Zie opmerkingen

Weging SE

Tijdsduur

Toetsvorm

Week

Herkansbaar?

Hulpmiddelen



 

 

Economie

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 1, 2 en 3

Weging 1 Boek: Economie Integraal, HAVO, deel 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? Ja

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstuk 4 en 5

Weging 1 Boek: Economie Integraal, HAVO, deel 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? Ja

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 6 en 7

Weging 1 Hoofdstuk 6 in deel 1 en hoofdstuk 7 in deel 2

Tijdsduur 100 minuten Boek: Economie Integraal, HAVO, deel 1 en 2

Toetsvorm Schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? Ja

Hulpmiddelen Rekenmachine

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 8 en 9

Weging 1 Boek: Economie Integraal, HAVO, deel 2

Tijdsduur 50 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week in mei

Herkansbaar? Nee

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 10 t/m 12 

Weging 1 Boek: Economie Integraal, HAVO, deel 2

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? Nee

Hulpmiddelen Rekenmachine



 

 

Opmerkingen: 

 Het gemiddelde van de toets- en opdrachtcijfers vormen gezamenlijk het eindcijfer E-Lijn 4e jaar en wordt 
separaat op het rapport genoteerd, 

 Bij doublure van het 4e leerjaar , neemt de leerling wederom deel aan de E-Lijn, 

 Bij onvoldoende eindrapportcijfer van de E-Lijn in het 4e leerjaar in combinatie met bevordering naar het 5e 

leerjaar vervalt de deelname aan de E-Lijn. 

E-lijn

Periode 1

stofomschrijving

Type Presentatie productconcept en deelopdrachten

Weging 1

Tijdsduur nvt

Toetsvorm mondeling

Week

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

Periode 2

stofomschrijving

Type Presentatie productontwikkeling en marktonderzoek

Weging 1 en deelopdrachten

Tijdsduur nvt

Toetsvorm mondeling

Week

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Jong ondernemen en bk hfst 21 t/m 24

Weging 1

Tijdsduur 50 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 33

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 4

stofomschrijving

Type Presentatie Financieel en ondernemingsplan

Weging 1 en deelopdrachten

Tijdsduur nvt

Toetsvorm mondeling

Week

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen



 
 

Bedrijfseconomie

Periode 1

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 1, 2 en 3, 5, 6

Weging 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? Ja

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 2

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstuk 5 t/m 13

Weging 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? Ja

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 3

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 17 t/m 20

Weging 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? Ja

Hulpmiddelen Rekenmachine

stofomschrijving

Type Toets Extra toets hoofdstukken 22 t/m 25

Weging 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 33

Herkansbaar? Nee

Hulpmiddelen Rekenmachine

Periode 4

stofomschrijving

Type Toets Hoofdstukken 25 t/m 30

Weging 1

Tijdsduur 100 minuten

Toetsvorm Schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? Nee

Hulpmiddelen Rekenmachine



 

 

Kunst (TeHaTex)

Periode 1

stofomschrijving

Type toets Toetsstof: klassieke oudheid t/m middeleeuwen

Weging 1 (p. 7 t/m 40)

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 7/11-15/11

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen woordenboek

Periode 2

stofomschrijving

Type toets Toetsstof: renaissance t/m realisme (p. 41 t/m 72)

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 20/1-28/1

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen woordenboek

Periode 3

stofomschrijving

Type toets Toetsstof: impressionisme t/m futurisme (p. 73 t/m 100)

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 14/4-21/4

Herkansbaar? ja

Hulpmiddelen woordenboek

Periode 4

stofomschrijving

Type toets Toetsstof: de stijl t/m magisch realisme (p. 101 t/m 123)

Weging 1

Tijdsduur 50 min

Toetsvorm schriftelijk

Week 25/6-3/7

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen woordenboek

Portfolio cijfer

stofomschrijving

Type PO's Gedurende het schooljaar worden er tijdens de praktijk-

Weging 2 uren (twee uur per week) praktische opdrachten 

Tijdsduur praktijkuren afgenomen welke aansluiten bij de leerstof van het 

Toetsvorm praktisch moment. Aan het einde van het schooljaar vormen de 

Week nvt cijfers van alle praktische opdrachten het 'portfolio cijfer'.

Herkansbaar? nee

Hulpmiddelen n.t.b.



 

 

 LO 4 havo en 5 havo

Doelspel Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur 2 periodes

Aanwezigheidsplicht 80% Dit wordt berekend over min 2 aaneengesloten periodes**

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja in de vorm van een PO*

Terugslagspel Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur 1 periodes

Aanwezigheidsplicht 80% Dit wordt berekend over min 2 aaneengesloten periodes**

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja in de vorm van een PO*

Bewegen en muziek Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur 1 periodes

Aanwezigheidsplicht 80% Dit wordt berekend over min 2 aaneengesloten periodes**

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja in de vorm van een PO*

Vrij sportprofiel Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur 1 periodes

Aanwezigheidsplicht 80% Dit wordt berekend over min 2 aaneengesloten periodes**

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja in de vorm van een PO*

Fitness Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur 1 periodes

Aanwezigheidsplicht 80% Dit wordt berekend over min 2 aaneengesloten periodes**

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja in de vorm van een PO*

Body balance Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur 1 periodes

Aanwezigheidsplicht 80% Dit wordt berekend over min 2 aaneengesloten periodes**

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja in de vorm van een PO*

Reflectieverslag periode 1 en 2 Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur nvt

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja

Inhoud De leerlingen schrijven een reflectieverslag over alle 

onderdelen die gekozen zijn. Dit doen ze aan de hand van het 

'reflectiedocument Keuzesport' 

Reflectieverslag periode 3 t/m 7 Toelichting

Weging SE 1

Tijdsduur nvt

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja

Inhoud De leerlingen schrijven een reflectieverslag over alle 

onderdelen die gekozen zijn. Dit doen ze aan de hand van het 

'reflectiedocument Keuzesport' (Zie bijlage). 

Reflectieverslag periode 8 en 9 

(indien van toepassing, ook periode 10)

Weging SE 1

Tijdsduur nvt

Beoordeling O/V/G

Herkansbaar? ja

Inhoud De leerlingen schrijven een reflectieverslag over alle 

onderdelen die gekozen zijn. Dit doen ze aan de hand van het 

'reflectiedocument Keuzesport' (Zie bijlage). 

Toelichting

De leerling ontwerpt een lessenserie van 3 lessen. Dit doet hij 

voor de sport waar hij/zij een onvoldoende (O) voor heeft 

behaald. 

De aanwezigheid wordt bepaald aan de hand van de volgende 

periodes

1: periode 1 en 2

2: periode 3 en 4

3: periode 5, 6 en 7

4: periode 8 en 9 (indien van toepassing ook 10)

De docent maakt een persoonlijk plan van aanpak (PvA) voor 

de betreffende leerling. In het PvA staat hoe de leerling het 

onderdeel of het jaar zal afsluiten. 

Toelichting

Opmerkingen

*PO

**80% aanwezigheidsplicht

Leerlingen met een medisch attest


