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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: Nederlands

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

TO Leesvaardigheid T S  80 minuten3 toetsweekþ
HD Fictie en literatuur HD 0¨
TO Taalverzoring T S 80 minuten3 Toetsweekþ
MondelingMondelinge taalvaardigheid - debatteren T M 2 les¨
TO Samenvatten T S 40 minuten2 les¨
TO Schrijfvaardigheid zakelijke brief en artikel T S 80 minuten3 toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht

2

Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: Engels

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

PO Je schrijft een zakelijke brief. Tevens lees je een aantal teksten en beantwoord bijbehorende vragenT S  minuten1 Toetsweek¨
TO toetsweek toets, zieuitgebreide uitleg: T S 80 minuten3 Toetsweekþ
TO toetsweek toets, zie uitgebreide uitleg: T S  minuten3 Toetsweekþ
HD zie uitleg HD S 0¨
MondelingMondelinge overhoring T M 15 minuten2¨
VToets Cito kijk- en luistertoets T S 80 minuten2¨
TO stones, grammatica en woordjes van H3 en H4 van de methode van leerjaar 4T S 803 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: Frans

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

TO herhaalstof uit Hfst 3,5,6 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
VToets Kijk- en luistervaardigheid T 2¨
TO Hfst 7 + 9 + verrijkingsstof T S 80 minuten3 toetsweekþ
Mondelingspreekvaardigheid T M 15 minuten2¨
TO Schrijfvaardigheid + verrijkingsstof + examenidioom T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: Duits

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Toets Schrijvaardigheid - brief T S 80 minuten3 Toetsweekþ
MondelingSpreekvaardigheid - mondeling T M 15 minuten2 Les¨
PO leerlingen di nu in T3 zitten leveren een practische opdracht in PO S 2¨
Toets Methode toets - selectie hoofdstukken T S 80 minuten3 Toetsweekþ
Toets Kijk- en luistertoets Cito T 2¨
Toets Leestekst, idioomtoets en examenwoordenschat T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: geschiedenis

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Toets Hfst 4.1, Hfst 4.4 Hfst 5.1,5.2, 5.3 en 5.5 hfst 6.1 en 6.2 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
Toets Hfst 2.1 t/m 2.4 Hfst 4.1 t/m 4.4 Hfst 3.1 en 2 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
Toets Hfst 5.1 t/m 5.3 Hfst 1.1 t/m 1.4 Hfst 6.1 t/m 6.4 T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht

6

Het SE cijfer dat meegaat naar klas 4 wordt als volgt berekend:
(311+312+321+322+331+332) / 6



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: aardrijkskunde

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

PO Hfst 1 Arm en Rijk (boek T3) PO 2¨
PO Po aardrijikskundig onderzoek. Binnen thema's boek T3: Hfst 1,2 en 3 PO 3¨
TO Theorie en vaardigheden T3 boek Hfst 2: Par 8 t/m 12 en Hfst 3 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
PO Hfst 2 bronnen energie (boek T3) PO S 2¨
TO Theorie en vaardigheden Hfst 1 en Hfst 2 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
PO Klein aardrijkskundig onderzoek binnen het hoofdstuk bevolking en ruimtePO S 1¨
PO Hfst 3 Grenzen en Identiteit(boek(T3) PO S 2¨
TO  Theorie en vaardigheden Hfst 3 T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Het SE cijfer dat meegaat naar klas 4 wordt als volgt berekend:
(311+321+331) / 3



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: wiskunde

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

TO Boek T3: H7 en H10 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
TO Hfst 2, 4, 6 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
TO Hfst 6,7,8 T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: natuur- en scheikunde 1

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Toets T4-boek: Hfst 7:Stoffen en Hfst 8:Materialen en het T3-boek Hfst 8:StralingT S 80 minuten3 Toetsweekþ
HD Practicum Algemene vaardigheden en Hfst 6 werktuigen HD S 80 minuten0 Toetsweek¨
TO Hfst 4, 9 en 6 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
TO Hfst 5, 10 en 11 T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: natuur- en scheikunde 2

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Toets Hfst 5 verbrandingen en Hfst 6 chemisch rekenen T S 80 minuten3 Toetsweekþ
Toets Hfst 7, hfst 8 + par 11.3 + Hfst 10 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
PO Hfst 9 en Practicum titratie(par 11.4) PO S 80 minuten2 les¨
Toets Hfst 11 en Hfst 12 T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: biologie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

TO Hfst 2 en 6 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
TO Hfst 7,8,9, 3 en 1 T S 120  minuten3 Toetsweekþ
TO Hfst 10, 11,12, 4 en 5 T S 120 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Het SE cijfer dat meegaat naar klas 4 wordt als volgt berekend:
(311+312+321+322+331+332) / 6



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: economie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Toets Hfst 7 en 8 Pincode vmbo3 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
Toets Hfst 1,2,3 en 4 Pincode vmbo4 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
Toets Hfst 5,6,7 en 8 Pincode vmbo4 T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: maatschappijleer

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

TO Wat is maatschappijleer? 1-4 Media 1 en 2 T S 80 minuten3 toetsweekþ
TO Media 3 - 6 Criminaliteit 1 5 T S 80 minuten3 toetsweekþ
PO Criminaliteit & politiek PO 3¨
TO Politiek 1 - 6 T S 80 minuten3 toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: lichamelijke opvoeding

Inleiding
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: lichamelijke opvoeding

15

Bewegingsonderwijs
Klas 3 vmbo GL/TL

Inleiding
 
Dit Programma van Toetsing en Afsluiting heet het leerlingen-PTA, omdat er ook nog een uitgebreider PTA is gemaakt. In
dit uitgebreidere PTA staat meer informatie over de werkwijze bij ons op school in het VMBO klas 3 en 4. Deze verkorte
uitvoering is speciaal voor jullie, de leerlingen, geschreven. Hierin hebben we de belangrijkste informatie beknopt
opgenomen. Als je interesse hebt in het uitgebreide PTA dan moet je maar even bij je docent langs gaan.
 
In dit PTA staat het programma voor de komende jaren. Zo weet je van te voren wat er van je verwacht wordt. Je hebt voor
elk vak zo'n PTA gekregen. Dus je weet precies wat er gaat komen.
 
Lees het eens rustig en goed door en kijk of je nog vragen hebt. Het belangrijkst is de tabel met de periodes en wat je
daarin moet doen. Maar lees ook goed de regelingen door die zijn vermeld. Dit zijn eigenlijk de wetten waaraan we ons
deze jaren moeten houden.
 
 

Werkwijze tijdens de lessen
 
Naast dit PTA komt er in de gang bij de gymzaal per periode extra informatie te hangen. Dit zal b.v. gaan over het aantal
lessen per onderdeel en, in grote lijnen, wat we gaan doen tijdens die lessen.
 
We gaan veel werken met lessenreeksen. Een aantal lessen van dezelfde sport achter elkaar. Ook komen er enkele
huiswerkopdrachten. Dit zullen er maar erg weinig zijn, omdat bewegingsonderwijs een doe-vak is en niet een theoretisch
vak. In klas vier moet je een verslag maken van enkele bezoeken aan sporten die je niet in de les doet. Misschien moet je
thuis nog wel eens een les voorbereiden of een toernooitje op papier zetten .
 
 

De rol van de docent en de leerling
 
Van jou als leerling wordt verwacht dat je je inzet. Of je nou een goede of een minder goede sporter bent, iedereen kan zijn
best doen. Als je binnen jouw mogelijkheden dan ook nog vooruit gaat dan moet het wel gek lopen om niet een voldoende
te halen. Daarnaast moeten de opdrachten voldoende zijn. Dus ze moeten er goed uitzien (lay-out) en het verhaal moet
goed zijn (inhoud).
 
Van de docent mag je verwachten dat hij/zij jou goed les geeft en je helpt als iets niet lukt. Daarnaast is de docent ook
degene die jou je cijfer geeft. Hij/ zij doet dit op basis van jouw sportieve prestaties en gedrag. Als je ergens mee zit, kun
je naar hem/ haar toe gaan.
 
 
 
Je hoeft niet aan het eind van een lessenreeks iets te laten zien om een cijfer te krijgen. De docent geeft het cijfer voor de
hele lessenreeks. Hij/ zij beoordeelt niet een moment, waarop Je net heel zenuwachtig kunt zijn of juist heel erg je best
doet. Hij/ zij kijkt naar de verbetering die jij hebt gemaakt binnen dat onderdeel/ die sport. Ook zaken als eerlijk spel, het
kennen van de regels, samenwerken, vangen, helpen klaarzetten, enz. tellen mee in je cijfer. Je hoeft je dus niet gelijk
zorgen te maken.
 
 

Regeling met betrekking tot herkansing en vrijstelling
 
Dit is een belangrijk stuk. In het uitgebreide PTA staat hierover een heel stuk geschreven. Misschien goed om eens in te
kijken als je problemen verwacht.
 
Herkansingen zijn er niet in dit vak. Wel kun je, als je voor b.v. volleybal een onvoldoende heb gehaald, een vervangende
opdracht krijgen. Als je deze dan goed maakt, kan je cijfer weer voldoende worden. Zoals al is gezegd, als je je goed inzet,
haal je eigenlijk nooit een onvoldoende.
 
Uiteindelijk moet je namelijk voor alles een voldoende halen om een diploma te krijgen
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: lichamelijke opvoeding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

HD Deelnaamegedrag en ontwikkelen van leerperspectieven op het gebied: Spel en atletiekHD 1¨
HD Deelnaamegedrag en ontwikkelen van leerperspectieven binnen het Sport orientatie KeuzeprogrammaHD 1¨

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht

16

Vrijstelling wordt niet zomaar gegeven. Je moet een briefje van je huisarts en je ouders meenemen waarop staat wat je
hebt en waaraan je niet mee kunt doen. Dan wordt er samen met jou en de docent gekeken wat je nog wel kan en voor
welke onderdelen je vrijstelling krijgt. Dit betekent niet dat je afwezig mag zijn. Vaak moet je dan iets anders tijdens de les
doen. Bv. scheidsen of  een observatie-opdracht. Als je echt helemaal niets mee kunt doen, wordt er gezocht naar een
andere invulling van de lessen bewegingsonderwijs. Dit gebeurt dan soms ook na overleg met je ouder(s)/verzorger(s).
 
Als je ziek bent, kun je daar natuurlijk niets aan doen. Dan telt dat ook niet mee voor je cijfer. Als je wel op school bent en
je hebt geen briefje bij je, dan doe je gewoon mee. Anders moet je de les een andere keer inhalen.
 
Al je cijfers komen in een map die de docent voor jou bewaart. Aan het eind van de periode vult de docent de cijfers in. Je
krijgt ze dan mee naar huis om door je ouders te laten ondertekenen. De docent is verantwoordelijk voor die map, maar jij
bent zelf verantwoordelijk voor je cijfers en je moet ook zelf deze cijfers bijhouden in bv. je agenda.
3e klas
 
37 weken x 2 lesuren per week = 74 lesuren per schooljaar
40 % spel   = 30 uren
30 % turnen   = 22 uren
15 % atletiek   = 11 uren
  - % Bewegen op muziek   =   - uren
  3 % zelfverdediging              =  2 uren
12 % vrije ruimte   =  9 uren
 

Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: lichamelijke opvoeding 2

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

PO Atletiek: lopen, werpen en springen T 2 les¨
PO Honkloopspel T 2 les¨
PO Turnen II T 2 les¨
PO Bewegen en gezondheid en samenleving PO 2¨
PO Terugslagspel T 2 Les¨
PO Zelfverdediging T 2 les¨
HD Dans HD 0¨
HD Bewegen en regelen HD 0¨

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: kunstvakken II beeldende vakken handvaardigh.

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

Toets Hfst 5 en 6 van TL3 boek plus beeldende begrippen T S 80 minuten3 Toetsweekþ
PO Opdracht schetsboek PO 80 minuten2 les¨
PO Presentatie werkstuk 1 PO 80 minuten2 les¨
Toets Hfst 1 T S 80 minuten3 Toetsweekþ
PO Presentatie werkstuk 2 PO 80 minuten2 les¨
PO Presentatie werkstuk 3 Oefen Pracktisch examen PO 80minuten2 Les¨
Toets Hfst 2 macht , Hfst 3 Reizen en de beeldende begrippen T S 80 minuten3 Toetsweekþ

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: C_TL/4 Vak: technologie & toepassing

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing

HD Meting gedragsindicatoren(leer- en ontwikkeltaak 1 + 2, zie examenprogramma)HD 0 les¨
PO Module 1(i.o.m. docent) PO 2 les¨
PO Module2 (i.o.m. docent) PO 2 les¨
Pres. Portfoliogesprek haalf uur per leerling(= afsluiting SE) T M 3¨

Herkansing

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel M=Mondeling
TO=Toetsopdracht
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Gemiddelden worden berekend volgens de genoemde weegfactoren.


