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Inleiding 
1.1 Dit PTA is onderdeel van het examenreglement van het Kaj Munk College 
1.2 Hoewel het PTA in principe vastligt, zijn aanpassingen niet uitgesloten. 

Deze aanpassingen kunnen hun oorzaak hebben in door de minister 
voorgeschreven wijzigingen of door onvoorziene omstandigheden in de 
praktijk. Wijzigingen in het PTA worden altijd door de examensecretaris via 
Magister en via de website van het Kaj Munk College aan de ouders en 
leerlingen meegedeeld en gemeld aan de Inspectie van het Onderwijs en 
de MR van het Kaj Munk College. 

1.3 Dit Programma van Toetsing en Afsluiting treedt in werking op de eerste 
schooldag van dit schooljaar. 

1.4 Vaststelling van het examenreglement vindt plaats na instemming van de 
Medezeggenschapsraad op grond van de WMS artikel 10 sub b. Dit heeft 
plaatsgevonden op 29 juni 2022.  
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Vak-PTA’s 

 Vak:           Aardrijkskunde klas / groep: 3M 

 Docent:     BOS/BLH cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas:    100    % 

 

 Vak:            voor doublanten/instromers  klas / groep: 3M 

 Docent:     BOS/BLH cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:           Aardrijkskunde  klas / groep: 3M 

 Docent:     BOS/BLH cursus 2022-2023 
  

 Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 25 50 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 25 50 S Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 25 50 S Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 25 50 S Ja 
 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PO = praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

 

Korte stofomschrijving: 

VT1: H1 Arm en Rijk Nigeria + H2 Arm en Rijk VS 

VT2: H3 Arm en Rijk Nederland + H4 Bronnen van Energie Nederland 

VT3: H5 Bronnen van Energie Frankrijk. + H6 Bronnen van Energie Brazilië 

VT4: H7 Grenzen en identiteit Nederland + EU + H9 Grenzen en identiteit Rusland 

 

Toegestane hulpmiddelen bij de toetsen: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands. 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader 
toegelicht. 
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 Vak:           Biologie klas / groep: 3M 

 Docent:     RIG/LUT/WER cursus 2022-2023 
 

Nog te doen in volgende klas:   100    % 

 

 Vak:            Biologie voor doublanten/instromers  klas / groep: 3M 

 Docent:     RIG/LUT/WER cursus 2022-2023 
 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:       Biologie     klas / groep: 3M 

 Docent: RIG/LUT/WER cursus 2022-2023 
 

Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 25 50 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  PO1 25 100 C Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT2 25 50 S Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT3 25 50 S Ja 
 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; PO = praktische opdracht 
 Afnamevorm: S = schriftelijk, C = toets op de computer (wel spellingscontrole 

wel internet) 
 

Korte stofomschrijving: 

VT1: Thema 2: Voortplanting en ontwikkeling (Boek 3A) 
PO1: Thema 8: Gedrag (onderzoek) (Boek 3B) 
VT2: Thema 1: Organen en Cellen & Thema 3: Erfelijkheid (Boek 3A) 
VT3: Thema 5: Regeling & Thema 6: Zintuigen (Boek B) 

 
 Omschrijving PO1: 

 
Werkstuk / verslag Onderzoeksopdracht Gedrag 
Inhoud Gedragsonderzoek 
Presentatievorm Onderzoeksverslag maken op school 
Inleverdatum Tijdens SE-week 2 op eigen account 

 
 Opdracht en criteria waar het onderzoeksverslag aan moet voldoen 

worden tijdens de lessen toegestuurd en toegelicht. 
 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:       BTE klas / groep: 3M 

 Docent: STV cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:       BTE voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent: STV cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:       BTE klas / groep: 3M 

 Docent: STV cursus 2022-2023 
  

 Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov.      

2 14 nov. t/m 27 jan.  PO1 40 - S Nee 

3 30 jan. t/m 7 apr.  PO2 30 - S Nee 

4 10 apr. t/m 30 jun.  PO3 30 - S Nee 
 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PO = praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

Korte stofomschrijving: 

PO 1: Thema onderzoek  
PO 2: Toegepaste kunst: Design 
PO 3: Illustratie 
 
Toegestane hulpmiddelen bij de toetsen: 

Wordt individueel bij ieder PO bepaald en gecommuniceerd. 

Omschrijving PO1: 

Werkstuk / verslag Thema onderzoek 
Algemene opmerkingen Het onderzoeken van een door de docent gegeven thema 

aan de hand van door de docent gegeven opdrachten. 
Inhoud Toepassen van onderzocht thema naar aanleiding van 

kunstbeschouwelijke opdrachten 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Tentoonstelling in lokaal  
Toegestane hulpmiddelen Diversen 
Beoordelingscriteria Het werk wordt beoordeeld op de volgende punten: 

- Oriëntatie 
- Beeldend onderzoek 
- Uitwerking ontwerp 
- Toegepaste praktische vaardigheden 
- Kwaliteit eindwerk 
- Reflectie 
- Presentatie 

Uiterste inleverdatum In de les in de week van 12 tot 16 december 2022 
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 Vak:       BTE klas / groep: 3M 

 Docent: STV cursus 2022-2023 
(Vervolg) 

Omschrijving PO2: 

Werkstuk / verslag Toegepaste kunst: Design 
Algemene opmerkingen Het ontwerpen van een zitobject op schaal met gebruik 

van juiste verbindingstechnieken 
Inhoud Het ontwikkelen van een eigen ontwerp voor een zitobject 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Tentoonstelling in lokaal  
Toegestane hulpmiddelen Diversen 
Beoordelingscriteria Het werk wordt beoordeeld op de volgende punten: 

- Oriëntatie 
- Beeldend onderzoek 
- Uitwerking ontwerp 
- Toegepaste praktische vaardigheden 
- Kwaliteit eindwerk 
- Reflectie 
- Presentatie 

Uiterste inleverdatum In de les in de week van 13 tot 17 maart 2023 
 

Omschrijving PO3: 

Werkstuk / verslag Illustratie 
Algemene opmerkingen Het illustreren van een door de docent gegeven thema aan 

de hand druktechnieken 
Inhoud Illustratie vervaardigd door middel van druktechniek aan 

de hand van een eigen uitgewerkt thema.  
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Tentoonstelling in lokaal  
Toegestane hulpmiddelen Diversen 
Beoordelingscriteria Het werk wordt beoordeeld op de volgende punten: 

- Oriëntatie 
- Beeldend onderzoek 
- Uitwerking ontwerp 
- Toegepaste praktische vaardigheden 
- Kwaliteit eindwerk 
- Reflectie 
- Presentatie 

Uiterste inleverdatum In de les in de week van 12 tot 16 juni 2022 
 

 

De onderdelen van PO’s worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:           CKV klas / groep: 3M 

 Docent:     SBO/SLO cursus 2022-2023 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

Herkans-
baar? 

1 29 aug. t/m 11 nov. PO1 
PO2 

20 
10 

- 
- 

S 
S 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

2 14 nov. t/m 27 jan.  PO3 
PO4 

20 
10 

- 
- 

S 
S/M 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

3 30 jan. t/m 7 apr.  PO5 20 - M Nee Nee 

4 10 apr. t/m 30 jun.  PO6 20 - S Nee Nee 
 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 

praktische opdracht; MO = mondeling 
 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 

geen spellingscontrole wel/geen internet) 
 

Korte stofomschrijving: 

Omschrijving PO1: 
Werkstuk / verslag Betoog 
Algemene opmerkingen Mening vormen over kunst in het algemeen (Wat is kunst?). 

Deze opdracht wordt ook beoordeeld voor het vak Nederlands 
(zie PTO 3M Nederlands). 

Inhoud Betoog n.a.v. kunst in de breedste zin van het woord. 
Samenwerkingsvorm Individueel. 
Presentatievorm S 
Toegestane hulpmiddelen Laptop/pc, internet. 
Beoordelingscriteria Inhoud en taalvaardigheid. Opdrachten mogen, voorafgaand 

aan beoordeling, voor feedback worden ingeleverd 
Uiterste inleverdatum 11 november 2022. 

 
Omschrijving PO2: 

Werkstuk / verslag Opdracht sculpturen Haarlemmermeer 
Algemene opmerkingen Onderzoek en in kaart brengen van kunst (sculpturen) in de 

Haarlemmermeer. 
Inhoud Sculpturen Haarlemmermeer (i.s.m. gemeente). 
Samenwerkingsvorm In groepjes/tweetallen. 
Presentatievorm S/M 
Toegestane hulpmiddelen Mobiel (Video/foto), laptop/pc. 
Beoordelingscriteria Inhoud en presentatie. Opdrachten mogen, voorafgaand aan 

beoordeling, voor feedback worden ingeleverd 
Uiterste inleverdatum 11 november 2022. 
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 Vak:           CKV klas / groep: 3M 

 Docent:     SBO/SLO cursus 2022-2023 
(Vervolg) 

Omschrijving PO3: 
Werkstuk / verslag Opdracht film in combinatie met fictiedossier Nederlands 
Algemene opmerkingen Opdracht Film en expert in de les (productieleider in tv/ 

filmwereld) in combi met Nederlands fictiedossier (film kijken en 
kijk-verslag maken). 

Inhoud Kijken en interpreteren van een kunstuiting (film en teksten) en 
een mening vormen over deze kunstuiting. 

Samenwerkingsvorm Individueel. 
Presentatievorm S 
Toegestane hulpmiddelen Laptop/pc, internet. 
Beoordelingscriteria Inhoud. Opdrachten mogen, voorafgaand aan beoordeling, voor 

feedback worden ingeleverd 
Uiterste inleverdatum 27 januari 2023. 

 

Omschrijving PO4: 
Werkstuk / verslag Opdracht Tekst en beeld 
Algemene opmerkingen  
Inhoud Opdracht Tekst met Beeld (poëzie/ songtekst/ rap/ spoken 

word).  
Samenwerkingsvorm Individueel. 
Presentatievorm S 
Toegestane hulpmiddelen Laptop/pc, internet. Opdrachten mogen, voorafgaand aan 

beoordeling, voor feedback worden ingeleverd 
Beoordelingscriteria Inhoud. 
Uiterste inleverdatum 27 januari 2023 

 

Omschrijving PO5: 
Werkstuk / verslag Danspresentatie 
Algemene opmerkingen Herkennen en verdiepen in dansstijlen. 
Inhoud Dansstijlen. 
Samenwerkingsvorm Groepjes/tweetallen. 
Presentatievorm M 
Toegestane hulpmiddelen Laptop/pc, internet. 
Beoordelingscriteria Inhoud en presentatie. Opdrachten mogen, voorafgaand aan 

beoordeling, voor feedback worden ingeleverd 
Uiterste inleverdatum 7 april 2023 
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 Vak:           CKV klas / groep: 3M 

 Docent:     SBO/SLO cursus 2022-2023 
(Vervolg) 

Omschrijving PO6: 
Werkstuk / verslag Reflectieverslag 
Algemene opmerkingen Reflecteren op het leerproces en op wat je geleerd hebt van 

kunst in de breedste zin van het woord 
Inhoud Kunst (alle disciplines), eigen leerproces. 
Samenwerkingsvorm Individueel. 
Presentatievorm S 
Toegestane hulpmiddelen Laptop/pc, internet. 
Beoordelingscriteria Inhoud. Opdrachten mogen, voorafgaand aan beoordeling, voor 

feedback worden ingeleverd 
Uiterste inleverdatum 30 juni 2023. 

 

Toegestane hulpmiddelen bij SE’s: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands. Verder worden de eventueel andere toegestane hulpmiddelen vermeld 
in de opdrachten.  

Nog te doen in volgende klas       0 % 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:            CKV voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:     SLO/SBO cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:        Duits        klas / groep: 3M 

 Docent:  TAM    cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:           Duits voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:     TAM cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:       Duits           klas / groep: 3M 

 Docent: Tam cursus 2022-2023 
 ` 

 Rapportspoor: 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PO = praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer 
 

 

Korte stofomschrijving: 

VT1: Grammatica en Idioom: Kapitel 1 
VT2: Grammatica en Idioom: Kapitel 2 
VT3: Schrijfvaardigheid: korte brief/mail over jezelf, familie, school, 

 vrije tijd etc. op A2 niveau 
D1: spreekvaardigheid: tijdens een spreekopdracht vertel je over jezelf, familie,  
school, vrije tijd etc. op A2 niveau 
VT4: Grammatica en Idioom Kapitel 3 +4 
D2: Kijk en luistervaardigheid op A2 niveau 
VT5: Leesvaardigheid op A2/B1 niveau 
 
Cijfer: 50% grammatica en 50% vaardigheden 

Toegestane hulpmiddelen bij de toetsen: 

Bij VT3 wordt gebruikt gemaakt van een computer zonder spellingscontrole. 

Bij VT5 mag er gebruik gemaakt worden van een woordenboek Duits-Nederlands 
en een Nederlands woordenboek. 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les toegelicht. 

 

 

 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 15 50 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 
VT3 

15 
25 

50 
50 

S 
C 

Ja 
Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  D1 
VT4 

NB 
20 

5 
50 

M 
S 

Nee 
Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  D2 
VT5 

NB 
25 

50 
100 

S 
S 

Nee 
Ja 
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 Vak:        Economie        klas / groep: 3M 

 Docent:  ABS/SAB/SAM    cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:           Economie voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:     ABS/SAB/SAM cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:          Economie  klas / groep: 3M 

 Docent:     ABS/SAB/SAM cursus 2022-2023 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afnam
e-vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 
PO1 

25 
60 

Heel blok 
S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan VT2 
PO2 

25 
50 

Heel blok 
S Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 
PO3 

25 
60 

Heel blok 
S Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 
PO4 

25 
60 

Heel blok 
S Ja 

 

 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 
praktische opdracht; MO = mondeling 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

Korte stofomschrijving: 

VT1/PO1: Hoe welvarend ben jij & Wat voor consument ben jij (H1&H2) 
VT2/PO2: De bank en jouw geld & Kies je voor zekerheid (H3&H4) 
VT3/PO3: Is er werk voor jou & Productie en markt (H5&H6) 
VT4/PO4: Wie heeft het voor het zeggen & Over de grens (H7&H8)  

   
Omschrijving PO1: 

Werkstuk / verslag Nieuwsbegrip 
Algemene opmerkingen Op een nieuwsbron zoek je een bericht met een economisch aspect. Dit 

bericht plak je in je werkstuk (maak er een screenshot van zodat je 
deze in je werkstuk kan plakken). 
Deze lees je goed door en vat je samen in je eigen woorden. Je 
schrijft dus onder het nieuwebericht je eigen versie, Hierin beschrijf je: 
 

- Wat de situatie was 
- Wat de nieuwe situatie is/wordt 
- Wat de oorzaak is 
- Wat het effect is voor de consument en andere betrokkenen 

 
Je moet in je samenvatting MINSTENS 3 ECONOMISCHE 
BEGRIPPEN uit je boek toepassen (van H1&H2)  

Inhoud Nieuwsbegrip 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Schriftelijk, via magister  
Toegestane hulpmiddelen - 
Beoordelingscriteria Worden bij opdracht schriftelijk vermeld 
Uiterste inleverdatum 4 november 2022 via magister 
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 Vak:            Economie  klas / groep: 3M 

 Docent:     ABS/SAB/SAM cursus 2022-2023 
(vervolg) 

Omschrijving PO2: 

Werkstuk / verslag Nieuwsbegrip 
Algemene opmerkingen Op een nieuwsbron zoek je een bericht met een economisch aspect. Dit 

bericht plak je in je werkstuk (maak er een screenshot van zodat je 
deze in je werkstuk kan plakken). 
Deze lees je goed door en vat je samen in je eigen woorden. Je 
schrijft dus onder het nieuwebericht je eigen versie, Hierin beschrijf je: 
 

- Wat de situatie was 
- Wat de nieuwe situatie is/wordt 
- Wat de oorzaak is 
- Wat het effect is voor de consument en andere betrokkenen 

 
Je moet in je samenvatting MINSTENS 3 ECONOMISCHE 
BEGRIPPEN uit je boek toepassen (van H3&H4)  

Inhoud Nieuwsbegrip 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Schriftelijk, via magister  
Toegestane hulpmiddelen - 
Beoordelingscriteria Worden bij opdracht schriftelijk vermeld 
Uiterste inleverdatum 20 januari 2023 via magister 

 

Omschrijving PO3: 

Werkstuk / verslag Nieuwsbegrip 
Algemene opmerkingen Op een nieuwsbron zoek je een bericht met een economisch aspect. Dit 

bericht plak je in je werkstuk (maak er een screenshot van zodat je 
deze in je werkstuk kan plakken). 
Deze lees je goed door en vat je samen in je eigen woorden. Je 
schrijft dus onder het nieuwebericht je eigen versie, Hierin beschrijf je: 
 

- Wat de situatie was 
- Wat de nieuwe situatie is/wordt 
- Wat de oorzaak is 
- Wat het effect is voor de consument en andere betrokkenen 

 
Je moet in je samenvatting MINSTENS 3 ECONOMISCHE 
BEGRIPPEN uit je boek toepassen (van H5&H6)  

Inhoud Nieuwsbegrip 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Schriftelijk, via magister  
Toegestane hulpmiddelen - 
Beoordelingscriteria Worden bij opdracht schriftelijk vermeld 
Uiterste inleverdatum 13 maart 2023 via magister 
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 Vak:           Economie  klas / groep: 3M 

 Docent:     ABS/SAB/SAM cursus 2022-2023 
(Vervolg) 

Omschrijving PO4: 

Werkstuk / verslag Nieuwsbegrip 
Algemene opmerkingen Op een nieuwsbron zoek je een bericht met een economisch aspect. Dit 

bericht plak je in je werkstuk (maak er een screenshot van zodat je 
deze in je werkstuk kan plakken). 
Deze lees je goed door en vat je samen in je eigen woorden. Je 
schrijft dus onder het nieuwebericht je eigen versie, Hierin beschrijf je: 
 

- Wat de situatie was 
- Wat de nieuwe situatie is/wordt 
- Wat de oorzaak is 
- Wat het effect is voor de consument en andere betrokkenen 

 
Je moet in je samenvatting MINSTENS 3 ECONOMISCHE 
BEGRIPPEN uit je boek toepassen (van H7&H8)  

Inhoud Nieuwsbegrip 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Schriftelijk, via magister  
Toegestane hulpmiddelen - 
Beoordelingscriteria Worden bij opdracht schriftelijk vermeld 
Uiterste inleverdatum 23 juni 2023 via magister 

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:        Engels       klas / groep: 3M 

 Docent:  JON/KLV/YIL    cursus 2022-2023 
 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:          Engels voor doublanten/instromers  klas / groep: 3M 

 Docent:    JON/KLV/YIL    cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:          Engels   klas / groep: 3M 

 Docent:    JON/KLV/YIL  cursus 2022-2023 
  

 Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 20 60 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 20 50 C Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  PO1 
MO1 

15 
20 

X 
15 

S 
M 

Nee 
Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT3 25 80 S Ja 
 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PO = praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

 

Korte stofomschrijving: 

VT1: Kijk & Luistertoets KB 
VT2: Formele brief 
MO1: Duo – Speech Presentaties 
PO1: Leesdossier: artikelen en vragenboekje “Wonder” 
VT3: Leesvaardigheid KB/T 

 
Toegestane hulpmiddelen bij de toetsen: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands. 

Bij VT2 en VT3 mag gebruikt worden gemaakt van de woordenboeken Engels – 
Nederlands en Nederlands – Engels. 

Bij VT2 mag er  geen gebruik worden gemaakt van spellingcontrole. 
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 Vak:          Engels   klas / groep: 3M 

 Docent:    JON/KLV/YIL  cursus 2022-2023 
(Vervolg) 

Omschrijving PO1: 

Werkstuk / verslag Leesdossier 3M met twee verschillende opdrachten die met 
literatuur en lezen te maken hebben. Uitleg krijgen leerlingen in 
de les. 

Algemene opmerkingen Voor het onderdeel ‘Wonder’ moet de leerling zelf zorgen voor 
het leesboek ‘Wonder’ van R.J. Palacio. Dit boek mag gekocht, 
geleend, overgenomen worden. Leerlingen mogen in de les 
eventueel op een e-reader lezen, maar niet op hun telefoon. 

Inhoud Wonder – 40p – 50% 
Artikelen – 48p – 50% 

Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Leerlingen maken elke opdracht afzonderlijk. Alle opdrachten 

worden op de computer uitgewerkt en ingeleverd via magister 
ELO opdrachten. 

Toegestane hulpmiddelen Alle leesmaterialen, woordenboeken.  
Beoordelingscriteria Het leesdossier wordt per onderdeel beoordeeld door de docent 

na de deadline.Het uiteindelijke cijfer wordt bepaald naar 
aanleiding van het behaalde aantal punten voor beide 
onderdelen. Op het ingeleverde PO zal plagiaatcontrole worden 
toegepast.  De regels zoals in het examenreglement zijn 
omschreven in artikel 9.9 zijn voor dit PO van toepassing. 

Uiterste inleverdatum 13 februari 2023 
 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:        Frans        klas / groep: 3M 

 Docent:  MLA/CIB   cursus 2022-2023 
 

Nog te doen volgende klas: 100% 

 

 Vak:           Frans voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:     MLA/CIB cursus 2022-2023 
 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:          Frans   klas / groep: 3M 

 Docent:    MLA/CIB  cursus 2022-2023 
 

Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 15 50 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 20 50 S Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 20 50 S Nee 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 
VT5 

20 
25 

15 
100 

M 
S 

Nee 
Ja 

 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 
praktische opdracht; MO = mondeling 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

Korte stofomschrijving: 

VT1 = hoofdstuk 1 Grandes Lignes 
VT2 = hoofdstuk 2 Grandes Lignes 
VT3 = luistertoets hoofdstuk 1,2,3 
VT4 = mondeling hoofdstuk 1,2,3,5 
VT5 = leestoets hoofdstuk 1,2,3,5 
 
Toegestane hulpmiddelen bij SE’s: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands. 

Bij de leestoets mogen de leerlingen een woordenboek Frans – Nederlands 
gebruiken. 

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:        Geschiedenis                                             klas / groep: 3M 

 Docent:   BER/RYN cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:        Geschiedenis voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:   BER/RYN  cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:         Geschiedenis klas / groep: 3M 

 Docent:    BER/RYN  cursus 2022-2023 
  

 Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 25 50 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 25 50 S Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 25 50 S Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 25 50 S Ja 
 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PO = praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

Korte stofomschrijving: 

VT1: Hoofdstuk 1 Nederland en Indonesië 
VT2: Hoofdstuk 4 Nederland na 1945: cultuur en mentaliteit 
VT3: De Koude Oorlog 
VT4: Het Israëlisch – Palestijnse conflict 

 
Toegestane hulpmiddelen bij de toetsen: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands.  

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:        LO     klas / groep: 3M 
 

 Docent:  BGO/BAK/STR    cursus 2022-2023 

 
Nog te doen in volgende klas: 100% 
 
 
 Vak:          LO voor doublanten/instromers  klas / groep: 3M 
 

 Docent:    BGO/BAK/STR    cursus 2022-2023 

 
Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:          LO   klas / groep: 3M 
 

 Docent:    BGO/BAK/STR    cursus 2022-2023 

 
Rapportspoor: 
 
Korte introductie:  
Bij LO gaat het erom dat we de leerlingen: 

- Helpen beter te worden in allerlei bewegingssituaties; 
- Leren meer te genieten van bewegingssituaties; 
- Leren beter bewegingssituaties te regelen en daarbij zelfstandig te oefenen; 
- Leren zich een actieve leefstijl eigen te maken; 
- Leren reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling. 
 

Het vak lichamelijke opvoeding is naar behoren (NB) wanneer een leerling hier 
binnen de LO-lessen actief mee bezig is. Er wordt verwacht dat leerlingen 
aanwezig zijn in de juiste sportkleding. Dat betekent dat billen, buik en borst bedekt 
zijn en sieraden waarbij de veiligheid in het geding komt worden afgedaan. Ook 
geblesseerde leerlingen worden in de lessen verwacht, tenzij anders besproken 
met de LO docent. 
 
Om over te gaan naar 4M, dient voor LO de beoordeling NB te zijn; Wanneer een 
leerling niet op de juiste weg is dan zal er, afhankelijk van de situatie, contact op 
worden genomen met leerling, ouders, mentor, teamleider. 
 
 
Leerdoelen    Zichtbaar  
Ik kan in de lessen Lichamelijke Opvoeding laten 
zien dat ik de vaardigheden uit de rubric (z.o.z.) 
naar behoren beheers.  
 
Een leerling die nog niet op de juiste weg is, wordt 
beoordeeld met “niet naar behoren”. Deze 
leerling krijgt steun van de betreffende docent 
lichamelijke opvoeding in de vorm van feedback, 
gesprekken, aanwijzingen en eventuele 
opdrachten.   

Formatief  Magister: naar behoren (NB) 
/ niet naar behoren (NNB). 
 
Rubric attitude LO. Zie de 
volgende pagina van dit 
PTO.  
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Rubric attitude LO 
 Niet naar behoren Onderweg Naar behoren Gevorderd 
Doorzettingsvermogen - Ik geef op als het 

niet meteen lukt.  
- Ik leg de oorzaak 
ergens anders (ja 
maar…).  
- Ik probeer het niet.  

- Ik vind het 
moeilijk om te 
gaan met 
tegenslag.  
- Ik heb veel 
bevestiging nodig. 
- Ik ben nog 
wisselvallig. 

- Ik laat zien graag 
te willen leren.  
- Ik wil het graag 
goed doen.  
- Ik probeer het 
opnieuw.  
- Ik doe wat ik wel 
kan.  
- Ik stel doelen.  

- Ik wil continu 
verbeteren.  
- Ik ben leergierig.  
- Ik zoek uitdagingen.  
- Ik ben oplossingsgericht.  
- Ik haal doelen. 

Omgang materiaal, klaarzetten 
en opruimen 

- Ik gebruik materiaal 
op de verkeerde 
manier.  
- Ik laat klaarzetten 
en opruimen aan 
anderen over. 

- Ik gebruikt 
materiaal soms op 
de verkeerde 
manier. 
- Ik klaag bij 
klaarzetten / 
opruimen (ja 
maar…). 

- Ik gebruik 
materiaal 
waarvoor het 
bedoeld is.  
- Ik help mee met 
klaarzetten / 
opruimen 
wanneer de 
docent dat 
aangeeft.  

- Ik bied zelf aan mee te 
helpen met opruimen / 
klaarzetten.  
- Ik spreek anderen erop 
aan om materiaal goed te 
gebruiken en hun 
verantwoordelijkheid te 
nemen betreffende het 
klaarzetten / opruimen.  

Inzet om jezelf / jullie team beter 
te maken.  

Ik ben niet bezig 
mezelf te ontwikkelen 
betreffende kennis / 
eigenvaardigheid.  

Ik doe wat ik 
moet doen 
wanneer de 
docent / een 
klasgenoot alles 
regelt.  
 

Ik ben actief bezig 
met het 
verbeteren van de 
eigen vaardigheid.  

- Ik stel gerichte vragen 
om de eigen vaardigheid 
te verbeteren.  
- Ik geef klasgenoten hulp 
en aanwijzingen om 
beter te worden.  

Zelfstandig aan het werk gaan en 
aan de gang blijven.  

- Ik ben niet bezig met 
de opdracht.  
- Ik neem geen 
initiatieven.  

Ik ben alleen bezig 
met de opdracht 
wanneer de 
docent in de 
buurt is.  

- Ik voer de 
opdracht uit zoals 
gevraagd.  
- Ik denk actief 
mee. 

- Ik zorg ervoor dat 
anderen ook aan de gang 
blijven. 
- Ik neem initiatief. 

Omgang met elkaar en met de 
docent.  

Ik ben vaak in conflict 
met mede leerlingen 
en / of met de 
docent.  

Ik heb moeite om 
te gaan met 
verschillen.  
 

- Ik benader de 
docent en mede 
leerlingen 
positief.  
- Ik hou er in deze 
benadering 
rekening mee dat 
iedereen anders 
is.  

Ik spreek anderen aan op 
negatief gedrag.  

Communicatie Ik communiceer niet 
met een docent 
betreffende 
afwezigheid, kleding 
en andere afspraken.   

Ik communiceer 
soms op de 
verkeerde manier 
waardoor de 
boodschap niet 
juist over komt.   

Ik communiceer 
op een heldere 
manier.   

Ik communiceer 
zelfstandig op een 
heldere manier.  

Samenwerken - Ik kan mijzelf niet in 
een team zetten.  
- Ik stap zomaar uit 
een team.  
- Ik zoek conflicten 
op. 
 

- Ik vind een team 
wanneer de 
docent mij helpt. 
- Ik kan niet met 
iedereen 
samenwerken.  

-Ik kan mijzelf in 
een team zetten.  
- Ik kan met 
anderen 
samenwerken. 

- Ik kan zelfstandig 
eerlijke teams 
samenstellen.  
- Ik kan medeleerlingen 
bij het spel betrekken.  
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 Vak:        LO2                                             klas / groep: 3M 

 Docent:   FBA / CRE cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:        LO2 voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:   FBA / CRE cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:       LO2            klas / groep: 3M 

 Docent: FBA / CRE     cursus 2022-2023 
  
 Rapportspoor:  

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. PSO1 / 
PO1 

25 - S/M/P Nee 

2 14 nov. t/m 27 jan.  PSO2 / 
PO2 

25 - S/M/P Nee 

3 30 jan. t/m 7 apr.  PSO3 / 
PO3 

25 - S/M/P Nee 

4 10 apr. t/m 30 jun.  PSO4/ 
PO4 

25 - S/M/P Nee 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PSO = praktisch schoolonderzoek; PO = 
praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 
 
 

 Uitwerking Praktisch Schoolonderzoek 
Blok 1 PSO1 Toernooiorganisatie 

Kleine spelen (lesgeven) 
Blok 2 PSO2 Basketbal 

Demo (springen + bewegen op muziek) 
Blok 3 PSO3 Sport en gezondheid  

Sport oriëntatie: kickboksen en boulderen 
Blok 4 PSO4 Begeleiden sportdag laag 1: Atletiek 

Begeleiden sportdag laag 2: Softbal 
Beoordelingscriteria Zie rubric LO2 

 
Praktische opdracht met inleverdatum 

 Omschrijving Uiterste inleverdatum 
Blok 1 PO1 Sportfolio inleveren Einde blok 1 * 

Blok 2 PO2 Sportfolio inleveren Einde blok 2 * 

Blok 3 PO3 Sportfolio inleveren Einde blok 3 * 

Blok 4 PO4 Sportfolio inleveren Einde blok 4 * 

Beoordelingscriteria Een compleet sportfolio.  

* de exacte inleverdatum ontvang je schriftelijk van de docent in de les. 

Omschrijving PO 
PSO1 en PO1 zijn aan elkaar gekoppeld. Hiervoor ontvangt de leerling 1 cijfer. Dit 
geldt ook voor PSO2 en PO2, voor PSO3 en PO3 en voor PSO4 en PO4. Het 
sportfolio vormt hier het bewijsstuk voor de afronding van het praktisch 
schoolonderzoek. Het inleveren van het sportfolio geldt als een reguliere 
Praktische Opdracht. Zie hier voor de geldende regels in het examenreglement. 
 
De onderdelen van het PSO/PO worden door de docent in de les nader 
toegelicht. 
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  Vak:       Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)             Klas / groep: 3M 
 
Docent: Mentor/Decaan                                                          Cursus 2022 – 2023 

 

Introductie:  

Tijdens loopbaanoriëntatie leren leerlingen via de online lesmethode Qompas, 
diverse activiteiten en door middel van voorlichting en begeleiding te reflecteren op 
hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van 
keuzes. Leerlingen weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze 
goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle 
loopbaan en doorstroom naar een passende vervolgopleiding. 

 
Jaarprogramma: 

- Stappen: Waar ik goed in ben, Na de middelbare school en Bedrijfsbezoek 
van stappenplan Qompas afgerond. 

- 06-10-2022 Bedrijfsbezoek Tuinbouwbedrijf of De Vries scheepsbouw. 

- Stap Beroepentest opnieuw, Profielen, Persoonstypetest en opdracht 1 van 
stap Beroepsoriënterende stage van stappenplan Qompas afgerond. 

- Voor kerstvakantie stageplaats geregeld en stage contract ondertekend 
ingeleverd bij mentor. 

- Van 30 januari t/m 3 februari 2023 Beroepsoriënterende Stage lopen. 

- Opdracht 2 stap Beroepsoriënterende stage afgerond en verslag toegevoegd 
aan loopbaandossier van Qompas. 

- Bezoek aan MBO-Markt op Nova Hoofddorp - 23 februari 2023. 

- Stap Bezoek MBO-Markt afgerond en verslag toegevoegd aan 
loopbaandossier van Qompas. 

- Opdracht 1 en 2 van stap Techniek/LOB-dag afgerond. 

- 09-03-2023 Techniek/LOB-dag op Nova College en Kajmunk. 

- Opdracht 3 van stap techniek/LOB-dag afgerond en verslag toegevoegd aan 
loopbaandossier Qompas. 

- Stap Werk, Afsluiting leerjaar 3 en definitief profiel- en vakkenkeuze in 
Qompas afgerond. 

- Profiel- & pakketkeuzeformulier ingevuld in keuzevak uiterlijk 13 april 2023. 

-   Stappenplan Qompas afgerond. 

-   Juni 2023 begin maken aan Profielwerkstuk als voorbereiding op 
examenjaar. 
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  Vak: Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)                    Klas / groep: 3M 
 
Docent: Mentor/Decaan                                                          Cursus 2022 – 2023 

(Vervolg) 

Qompas is een complete en gestructureerde online LOB-methode, met een doorlopende leerlijn startend in 
klas 2 tot aan het examen Mavo. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een 
overzichtelijk en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de 
loopbaancompetenties centraal. De vijf loopbaancompetenties zijn gericht op het ontdekken van 
mogelijkheden, talenten, passies, interesses en helpen een realistisch beeld van het vervolgonderwijs te 
ontwikkelen. Het laat leerlingen bovendien kennis maken met opleidingen en beroepen. 

De methode bevat uitgebreide informatie over vakken, profielen, studies en beroepen. Leerlingen leren de 
doorstroommogelijkheden kennen die er voor hen zijn. Daarnaast is de methode gericht op persoonlijke 
ontwikkeling en het keuzevaardig maken van de leerling door het opdoen van (loopbaan)ervaringen. Door 
middel van het doorlopen van alle stappen in het stappenplan van Qompas en het deelnemen aan de 
activiteiten wordt er in 3 leerjaren een volledig gevuld loopbaandossier opgebouwd. 

 
LOB doelen: Ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties: 
 
Kwaliteitenreflectie: (wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?) 
Ik weet waar ik goed en minder goed in ben. 
Ik weet welke kwaliteiten ik kan inzetten in mijn toekomstige (studie)loopbaan 
 
Motievenreflectie: (waar ga en sta ik voor en waarom dan?) 
Ik kan aangeven wat ik leuk en interessant vind aan mijn opleiding en het beroep waar ik interesse 
in heb. 
Ik weet wat mijn werkwaarden zijn.  
Ik kan verband leggen tussen eerdere ervaringen in mijn leven.  
 
Werkexploratie: (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?) 
Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
Ik heb een beeld van de inhoud van het werk van het beroep waar ik in geïnteresseerd ben. 
Ik weet welke beroepscompetenties nodig zijn voor het beroep waar ik interesse in heb. 
Ik weet welke leeractiviteiten ik moet ondernemen om die beroepscompetenties te kunnen 
ontwikkelen. 
 
Loopbaansturing: (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?) 
Ik kan doelen stellen voor mijn studieloopbaan.  
Ik baseer keuzes in mijn leerproces op mijn kwaliteiten en waarden en op mijn toekomstwensen.  
Ik organiseer de begeleiding die ik nodig heb om mijn leerproces te sturen. 
Ik stem mijn mogelijkheden en (ontwikkel)wensen af op de specifieke situatie van de 
stage/werkorganisatie en/of arbeidsmarkt. 
 
Netwerken: (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?) 
Ik toon mijn kwaliteiten en motieven op school, stage en tijdens activiteiten. 
Ik beschik over een netwerk van mensen die mij kunnen helpen bij mijn (studie)loopbaan.  
Ik onderhoud mijn netwerk en breid het uit.  
Ik kan iets betekenen voor mensen in mijn netwerk 
 
Samenvatting van de vijf loopbaancompetenties  
Wie ben ik, wat kan ik? = kwaliteitenreflectie  
Wat wil ik, wat drijft mij? = motievenreflectie  
Welk soort werk past bij mij? = werkexploratie  
Wat wil ik worden? = loopbaansturing  
Wie kan mij daarbij helpen? = netwerken 
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 Vak:         Maatschappijleer         klas / groep: 3M 

 Docent:    DRI/QUI  cursus 2022-2023 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

Herkans-
baar? 

1 29 aug. t/m 11 nov. PO1 25 - S/C - Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  SE1 25 100 S/C Ja Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  PO2 25 - S/C - Nee 

4 10 apr. t/m 30 jun.  SE2 25 100 S/C Ja Ja 
 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 

praktische opdracht; MO = mondeling 
 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 

geen spellingscontrole wel/geen internet) 
Korte stofomschrijving: 

 SE1: rechtsstaat 
 SE2: verzorgingsstaat & pluriforme samenleving. 

Toegestane hulpmiddelen bij SE’s: woordenboek 
Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands. 

Bij SE1 en SE2 mag geen gebruik worden gemaakt van het internet. 

Omschrijving PO1: 
Werkstuk / verslag Verslag over media en vaardigheden 
Algemene opmerkingen Analyse van een sociaal vraagstuk 
Inhoud Analyseren van een artikel, AWB-schema, sociaaleconomische 

driehoek en media toepassen op een actueel vraagstuk. 
Samenwerkingsvorm tweetallen 
Presentatievorm Verslag 
Toegestane hulpmiddelen Internet en artikelen 
Beoordelingscriteria Volgen in de les 
Uiterste inleverdatum 4 november 2022 

 
Omschrijving PO2: 

Werkstuk / verslag Verslag en posterpresentatie politiek 
Algemene opmerkingen Verslag & posterpresentatie 
Inhoud Het volgen van de provinciale staten verkiezingen, 

meningsvorming en presenteren van de resultaten. 
Samenwerkingsvorm tweetallen 
Presentatievorm Posterpresentatie  
Toegestane hulpmiddelen Internet en artikelen 
Beoordelingscriteria Volgen in de les 
Uiterste inleverdatum 31 maart 2023 

 

Nog te doen in volgende klas(sen)       0 % 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:   Maatschappijleer voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:   DRI/QUI cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 

 

 

 Vak:        Maatschappijleer        klas / groep: 3M 

 Docent:  Dri & Qui    cursus 2022-2023 
  

Rapportspoor: 

Het rapportspoor voor maatschappijleer is identiek aan het eerder vermelde PTA 
maatschappijleer. 
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 Vak:          Natuurkunde     klas / groep: 3M 

 Docent:     ASP cursus 2022 – 2023 
 

Nog te doen in volgende klas:  100 % 

 

 Vak:          Natuurkunde voor instromers/doublanten    klas / groep: 3M 

 Docent:     ASP cursus 2022 – 2023 
 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:          Natuurkunde     klas / groep: 3M 

 Docent:     ASP cursus 2022 – 2023 
 

Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov.  VT1 15 50 s Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 20 50 s Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 35 50 s Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 30 50 s/c Ja 
 

 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 
praktische opdracht; MO = mondeling 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer 
 

Korte stofomschrijving: 

VT1 Kracht en elektriciteit, hoofdstuk 3 en 1 
VT2 Warmte en het weer, hoofdstuk 6 en 2 
VT3 Licht en stoffen, hoofdstuk 5 en 4 
VT4 Materie en straling, hoofdstuk 7 en 8 

 

Toegestane hulpmiddelen bij SE’s: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en woordenboek 
Nederlands en Binas vmbo-kgt 2e editie. 

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:        Nederlands        klas / groep: 3M 

 Docent:  SBO/SLO    cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:           Nederlands voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:     SBO/SLO cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:           Nederlands klas / groep: 3M 

 Docent:     SBO/SLO cursus 2022-2023 

Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd 
in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 
PO1 

20 
20 

50 
- 

S 
S 

Ja 
Nee 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 
MO1 

Combi-
natie 20 

50 
- 

S 
M 

Ja 
Nee 

3 30 jan. t/m 7 apr.  PO2 15 - S Nee 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT3 25 50 S Ja 

 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 
praktische opdracht; MO = mondeling 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

 

Korte stofomschrijving: 

VT 1: Lezen en Woordenschat H1 + 2 
PO1: Betoog (in combinatie met CKV. Zie PTA CKV) 
VT 2: Sollicitatiebrief (Schrijven H3 en Taalverzorging H1 t/m 3) 
MO1: Presentatie beroep/opleiding 
PO2: Fictiedossier (verschillende creatieve opdrachten gedurende het jaar).  
VT 3: Lezen en Woordenschat H1 t/m 6. 
 

Toegestane hulpmiddelen bij SE’s: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het woordenboek 
Nederlands. 

Omschrijving PO1: 

Werkstuk / verslag Betoog (combinatie met CKV) 
Algemene opmerkingen  
Inhoud Een betoog over de vraag “Wat is kunst? 
Samenwerkingsvorm Individuele opdracht 
Presentatievorm Schriftelijk 

Toegestane hulpmiddelen Computer 
Beoordelingscriteria Inhoud, spelling en formuleren 
Uiterste inleverdatum 11 november 2022 
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 Vak:           Nederlands klas / groep: 3M 

 Docent:     SBO/SLO cursus 2022-2023 
(Vervolg) 

Omschrijving MO1 

Werkstuk / verslag Presentatie beroep/opleiding 
Algemene opmerkingen  
Inhoud Beroep en opleiding 
Samenwerkingsvorm Tweetallen of individueel 
Presentatievorm Mondelinge presentatie 
Toegestane hulpmiddelen Powerpoint en korte aantekeningen 
Beoordelingscriteria Inhoud en taalgebruik, formuleren 
Uiterste inleverdatum 27 januari 2023 

 

Omschrijving PO2 

Werkstuk / verslag Fictiedossier 
Algemene opmerkingen  
Inhoud 3 gelezen boeken 
Samenwerkingsvorm Individueel 
Presentatievorm Schriftelijk 
Toegestane hulpmiddelen Computer en spellingscontrole 
Beoordelingscriteria Inhoud, spelling en formuleren 
Uiterste inleverdatum 7 april 2023 

 

De onderdelen van het PTO worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:           Scheikunde klas / groep: 3M 

 Docent:     NIS cursus 2022-2023 

Nog te doen in volgende klas:    100    % 

 

 Vak:            voor doublanten/instromers  klas / groep: 3M 

 Docent:     NIS cursus 2022-2023 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:            Scheikunde klas / groep: 3M 

 Docent:      NIS cursus 2022-2023 
  

 Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 20 80 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 20 80 S Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 
PO1 

20 
20 

80 
50 

S 
S 

Ja 
- 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 20 80 S Ja 
 

 Soort toets: VT = voortgangstoets; SE = schoolexamentoets; PSE = 
praktisch schoolexamen; PO = praktische opdracht; MO = mondeling. 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

 

Korte stofomschrijving: 

VT1: H1 (stofeigenschappen; rekenen met dichtheid; veilig practicum doen; 
faseveranderingen; verschil zuivere stoffen en mengsels; rekenen aan 
mengsels)  

VT2: H2 en 3.1 en 3.2 (soorten mengsels; scheidingsmethoden; scheiden op 
industriële schaal; blokschema’s) 

VT3: 3.3 en 3.4 en 4.1 en 4.2 (chemische reacties herkennen; reactiesnelheid; 
massaverhoudingen; molecuulmodel; periodiek systeem) 

PO1: Practicum; met koppeling aan de theorie.  
VT4: H5 (soorten chemische reacties; reactieschema’s; formuletaal; 

reactievergelijkingen; chemische naamgeving) 
 

Toegestane hulpmiddelen bij de toetsen: 

Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en woordenboek 
Nederlands en Binas vmbo-kgt 2e editie. 

 

De onderdelen van het PTO worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:        T&T        klas / groep: 3M 

 Docent:  END/STR    cursus 2022-2023 
 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 

 Vak:           T&T voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:     END/STR cursus 2022-2023 
 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:         T&T          klas / groep: 3M 

 Docent:    END/STR  cursus 20221 – 2023 
  

 Rapportspoor: 

Nr. 
Opdr 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging in % Afname-vorm 

1 29 aug. t/m 11 nov  PO1 30 S, M, C, P 

2 14 nov. t/m 7 april PO2  35 S, M, C, P 

3 10 april t/m 30 juni  PO3 + 
HD 

35  S, M, C, P  

 

 Soort toets; PO = praktische opdracht 
 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = computer, P = presentatie 
 Handelingsdeel; HD = portfolio  

 

 

Korte stofomschrijving: 

 Leerlingen doen drie projecten die identiek worden afgesloten (zie 
omschrijving PO) 

 Leerlingen worden beoordeeld op product (25%) en proces (75%) waarbij 
product een teamcijfer is en proces een individueel cijfer.  

 

Omschrijving PO1: 

Werkstuk / verslag Opdracht 1 
Algemene opmerkingen Geen keuze in opdracht. 
Inhoud Een externe opdrachtgever vraagt lln een oplossing voor zijn/haar 

casus 
Samenwerkingsvorm In teams van max 4 personen 
Presentatievorm Presentatie icm werkend prototype 
Toegestane hulpmiddelen In overleg 
Beoordelingscriteria Zie ELO 
Uiterste inleverdatum 2 dec 2022 

 

Omschrijving PO2: 

Werkstuk / verslag Opdracht 2 
Algemene opmerkingen Keuze uit 3 aangeboden opdrachten 
Inhoud Een externe opdrachtgever vraagt lln een oplossing voor zijn/haar 

casus 
Samenwerkingsvorm In teams van max 4 personen 
Presentatievorm Presentatie icm werkend prototype, model, maquette 
Toegestane hulpmiddelen In overleg 
Beoordelingscriteria Zie ELO 
Uiterste inleverdatum 17 maart 2023 
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 Vak:         T&T          klas / groep: 3M 

 Docent:    END/STR  cursus 20221 – 2023 
(Vervolg) 

Omschrijving PO3: 

Werkstuk / verslag Opdracht 3 
Algemene opmerkingen Keuze uit 5 aangeboden opdrachten. 
Inhoud  Een externe opdrachtgever vraagt lln een oplossing voor 

zijn/haar casus. 
 Portfolio actueel maken 

Samenwerkingsvorm In teams van max 4 personen 
Presentatievorm Presentatie icm werkend prototype, model, maquette 
Toegestane hulpmiddelen In overleg 
Beoordelingscriteria Zie ELO 
Uiterste inleverdatum 23 juni 2023 

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 
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 Vak:         Wiskunde    klas / groep: 3M 

 Docent:    BKR/SCO  cursus 2022-2023 
 

Nog te doen in volgende klas: 100% 

 Vak:         Wiskunde  voor doublanten/instromers klas / groep: 3M 

 Docent:    BKR/SCO  cursus 2022-2023 
 

Voor doublanten/instromers geldt hetzelfde programma als in het reguliere PTA is 
vermeld. 
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 Vak:         Wiskunde   klas / groep: 3M 

 Docent:    BKR/SCO  cursus 2022-2023 

Rapportspoor: 

Nr. 
blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

Weging 
in % 

Tijd in 
min. 

Afname-
vorm 

In toets- 
week? 

1 29 aug. t/m 11 nov. VT1 25 80 S Ja 

2 14 nov. t/m 27 jan.  VT2 25 50 S Ja 

3 30 jan. t/m 7 apr.  VT3 25 80 S Ja 

4 10 apr. t/m 30 jun.  VT4 25 80 S Ja 
 

 Soort toets: SE = schoolexamentoets; PSE = praktisch schoolexamen; PO = 
praktische opdracht; MO = mondeling; VT = voortgangstoets 

 Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = toets op de computer (wel 
geen spellingscontrole wel/geen internet) 

Korte stofomschrijving: 
 

VT1: Verbanden  H3, H6 + inklemmen ( in H9) 
VT2: Meetkunde  H7 
VT3: Meetkunde  H2 en H10 
VT4: Rekenkunde  H1, H4 en H8 

 
Toegestane hulpmiddelen bij toetsen: 

 Het basispakket hulpmiddelen is toegestaan (zie ook bijlage D van het 
examenreglement “toegestane hulpmiddelen bij het CE”) en het 
woordenboek Nederlands. 
 

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les nader toegelicht. 

 

 


