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Voorw oord PTA

Beste leerling en ouders,

Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer (SE). Dit vormt de helft van je diplomacijfer. Alle leerstof in leerjaar 3 en 4 behoort tot het
examen, maar niet alle leerstof w ordt in het schoolexamen getoetst. Sommige onderdelen komen alleen in het centraal examen aan de orde.

Wat staat er in het PTA en w aar heb je het PTA voor nodig?
Per vak vind je een overzicht van de schoolexamens. Voor elk vak w ordt achtereenvolgens aangegeven:

o de periode w aarin het schoolexamen plaatsvindt;
o het onderw erp dat w ordt getoetst;
o de examenheden, deze geven aan w aar het examen over gaat. (De letters verw ijzen naar de off iciële landelijke examenprogramma’ s.);
o de toetsvorm van het schoolexamen:
• T = schriftelijk (een schoolexamen w aarvoor je een cijfer krijgt)
• P = praktische opdracht (een schoolexamen w aarvoor je een cijfer krijgt
• HD = handelingsdeel (een schoolexamen w aarvoor je geen cijfer krijgt, maar dat voldoende moet zijn om een latere toets af te leggen, of om je diploma te krijgen);
o de w erktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen;
o de w egingsfactor: hoe zw aar w eegt het betreffende schoolexamen;
o of het schoolexamen w el of niet herkansbaar is;
o eventuele opmerkingen.

Herkansen
Herkansen van de theorievakken

o De herkansingen staan vermeld in het PTA.
o Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
o Herkansingen vinden plaats binnen 4 w eken na elke toetsw eek, op een vaste dag. Dit is te vinden in Magister.
o De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris.
o Afw ezigheid w ordt altijd doorgegeven door ouders/verzorgers.

Inhalen
Niet gemaakte toetsen moeten binnen tw ee w eken nadat de leerling w eer op school is, ingehaald w orden. Als de leerling hieraan niet voldoet, is niet voldaan aan de exameneisen. In overleg met de
examencommissie w ordt hiervan de consequentie bepaald.

Handelingsdelen en Praktische opdrachten
Voor handelingsdelen en praktische opdrachten die met een voldoende afgerond moeten w orden geldt: Wanneer deze niet op tijd door de leerling ingeleverd is, maakt de leerling het voor of na de lessen op school
af. Ouder(s)/verzorger(s) w orden hiervan op de hoogte gebracht.

Berekening SE-cijfer
Het schoolexamencijfer bestaat uit het gemiddelde van 4 cijfers. Een kw art van je cijfer is je gemiddelde onafgeronde eindcijfer van leerjaar 3 (25%). Leerjaar 4 bestaat uit drie perioden. Per periode telt je toets
voor een kw art mee. In totaal is leerjaar 4 dus 75% van je SE-cijfer. Daarvoor gebruiken w e de volgende formule: (leerjaar 3 + 4.1 + 4.2 + 4.3) / 4 = SE-cijfer

Alle schoolexamens zijn bouw stenen voor je diploma. Daarom vallen volgens de w et alle schoolexamens onder het examenreglement. Het niet nakomen van verplichtingen kan leiden tot consequenties. Stel je
daarom goed op de hoogte van je rechten en plichten. Het examenreglement kun je vinden op de w ebsite van de school en is ook altijd op te vragen bij de examensecretaris.

Namens het hele team w ensen w ij jullie een plezierig en succesvol jaar toe.

De heer R. Engelse
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directeur Curio Prinsentuin Andel
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: Nederlands

Inleiding
https://w w w .examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-vmbo-2021/2021/f=/syllabus_nederlands_vmbo_2021_versie_2.pdf  

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

neBB1.1 fictie: filmverslag T S 250 min1¨ne/k/3. ne/k6ne3101

neBB1.2 toets lezen H1 en H2 T S 50 min2¨ne/k/3. ne/k6ne3102

neBB1.3 toets H1 en H2 T S 100 min3¨ne/k/3. ne/k6ne3201

neBB1.4 zakelijke brief T S 50 min2¨ne/k/3. ne/k6ne3202

neBB1.5 fictie: klassikaal lezen T S 300 min1¨ne/k/3. ne/k6ne3203

neBB1.6 toets H3 en H4 T S 100 min3¨ne/k/3. ne/k6ne3301

neBB1.7 fictie: opdracht poëzie T S 100 min1¨ne/k/3. ne/k/7, ne/k/8ne3302

neBB1.8 woordenschat H1 tm H6 T S 50 min1¨ne/k/3ne3303

neBB1.9 domeintoets leesvaardigheid 2F T S 50 min1¨ne/k/3. ne/k6ne3401

neBB1.10 toets H5 en H6 T S 100 min3¨ne/k/1. ne/k/2, ne/k/3, ne/k/5, ne/k/7ne3402

neBB1.11 voorbereiding stageverslag GPO T PS 160 min0¨ne/k/1, ne/k/2, ne/k/3, ne/k/7ne3403

neBB2.1 Domeintoets leesvaardigheid 2F versie B digitaal T S 50 min2¨ne/k/3, ne/k6ne4101

neBB2.2 toets H1 en H2 T S 90 min3þne/k/3, ne/k6ne4102

neBB2.3 kijk- en luistertoets T S 90 min2¨ne/k/4ne4103

neBB3.1  zakelijke brief + tekst T S 90 min2þne/k/3, ne/k6, ne/k/7ne4201

neBB3.2 e-mail + tekst T S 90 min2þne/k/3, ne/k6, ne/k/7ne4202

4



PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: Nederlands

neBB3.3 discussie T M 15 min1¨ne/k/2, ne/k/4, ne/k/5ne4203

neBB4.1 toets H3 en H4 T S 90 min3þne/k/3, ne/k6ne4301

neBB4.2 fictie: filmtoets T S 300 min1¨ne/k/3, ne/k/4, ne/k/7, ne/k/8ne4302

neBB4.3 digitaal oefenexamen T S 90 min2¨ne/k/3, ne/k/4/ne/k6ne4303

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

5



PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: Engels

Inleiding
https://w w w .examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-moderne-vreemde-3/2021/f=/moderne_vreemde_talen_vmbo_2_versie_2021.pdf  

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

enBB1.1 theme 1 Have fun T S 15 min1¨mvt/k/3en3101

enBB1.2 theme 1 Have fun T S 50 min2¨mvt/k/3,4,5,7en3102

enBB1.3 leesvaardigheid T S 100 min2¨mvt/k/4en3103

enBB1.4 theme 2 To the limit T S 15 min1¨mvt/k/3en3201

enBB1.5 theme 2 To the limit T S 50 min2¨mvt/k/3,4,5,7en3202

enBB1.6 theme 3 Law and order T S 15 min1¨mvt/k/3en3203

enBB1.7 theme 3 Law and order T S 50 min2¨mvt/k/3,4,5,7en3204

enBB1.8 kijk- en luistervaardigheid T S 100 min2¨mvt/k/5en3205

enBB1.9 theme 4 After school T S 15 min1¨mvt/k/3en3301

enBB1.10 theme 4 After school T S 50 min2¨mvt/k/3,4,5,7en3302

enBB1.11 theme 5 Down under T S 15 min1¨mvt/k/3en3303

enBB1.12 theme 5 Down under T S 50 min2¨k3.1-3en3304

enBB1.13 schrijfvaardigheid T S 50 min2¨mvt/k/7en3305

enBB1.14 theme 6 Get involved T S 15 min1¨mvt/k/3en3401

enBB1.15 theme 6 Get involved T S 50 min2¨mvt/k/3,4,5,7en3402

enBB1.16 spreekvaardigheid T M 15 min2¨mtv/k/2en3403
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: Engels

enBB1.17 leesvaardigheid T S 100 min2¨mvt/k/4en3404

enBB2.1 Theme 1   Just for laughs T S 15 min1¨MVT/K/3en4101

enBB2.2 Theme 1   Just for laughs T S 50 min2þMVT/K/3, MVT/K/4, MVT/K/5, MVT/K/7en4102

enBB2.3 Theme 2   Creative minds T S 15 min1¨MVT/K/3en4103

enBB2.4 Theme 2   Creative minds T S 50 min2þMVT/K/3, MVT/K/4, MVT/K/5, MVT/K/7en4104

enBB2.5 kijk- en luistervaardigheden T S 90 min2¨MVT/K/5en4105

enBB3.1 Theme 3   Going pro T S 15 min1¨MVT/K/3en4201

enBB3.2 Theme 3   Going pro T S 50 min2þMVT/K/3, MVT/K/4, MVT/K/5, MVT/K/7en4202

enBB3.3 schrijfvaardigheid T S 50 min2¨MVT/K/7en4203

enBB3.4 leesvaardigheid T S 90 min2¨mvt/k/4en4204

enBB4.1 Theme 4   Can you believe it? T S 15 min1¨MVT/K/3en4301

enBB4.2 Theme 4   Can you believe it? T S 50 min2þMVT/K/3, MVT/K/4, MVT/K/5, MVT/K/7en4302

enBB4.3 Theme 5   English around the world T S 15 min1¨MVT/K/3en4303

enBB4.4 Theme 5   English around the world T S 50 min2þMVT/K/3, MVT/K/4, MVT/K/5, MVT/K/7en4304

enBB4.5 spreekvaardigheid T M 15 min2¨MVT/K/2, MVT/K/3, MVT/K/6en4305

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: wiskunde

Inleiding
De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

wiBB1.1 toetsing over onderdelen procenten& meetkunde T S variabel1¨k2,3,4,5wi3101

wiBB1.2 toetsing over onderdelen procenten& meetkunde T S variabel1¨k2,3,4,5wi3102

wiBB1.3 toetsing over onderdelen procenten& meetkunde T S variabel1¨k2,3,4,5wi3103

wiBB1.4 toetsing over onderdelen formules, grafieken&
meetkunde

T S variabel1¨k2,3,4,5,6wi3201

wiBB1.5 toetsing over onderdelen formules, grafieken&
meetkunde

T S variabel1¨k2,3,4,5,6wi3202

wiBB1.6 toetsing over onderdelen formules, grafieken&
meetkunde

T S variabel1¨k2,3,4,5,6wi3203

wiBB1.7 toetsing over onderdelenvergelijkingen, omtrek&
oppervlakte

T S variabel1¨k2,3,4,5,6,7wi3301

wiBB1.8 toetsing over onderdelenvergelijkingen, omtrek&
oppervlakte

T S variabel1¨k2,3,4,5,6,7wi3302

wiBB1.9 toetsing over onderdelenvergelijkingen, omtrek&
oppervlakte

T S variabel1¨k2,3,4,5,6,7wi3303

wiBB1.10 toetsing over onderdelen statistiek,kans&
meetkunde

T S variabel1¨k2,3,4,5,6,7,8wi3401

wiBB1.11 toetsing over onderdelen statistiek,kans&
meetkunde

T S variabel1¨k2,3,4,5,6,7,8wi3402

wiBB1.12 toetsing over onderdelen statistiek,kans&
meetkunde

T S variabel1¨k2,3,4,5,6,7,8wi3403

wiBB2.1 toets hoofdstuk 1 rekenen T S var1¨k2,3,4,5,6,7wi4101

wiBB2.2 toets hoofdstuk 2 verbanden T S var1¨k2,3,4,5,6,7wi4102

wiBB2.3 toets hoofdstuk 3 meetkunde T S var1¨k2,3,4,5,6,7wi4103

wiBB2.4 tentamen hfst1+2+3 T S 100 min3þk2,3,4,5,6,7wi4104
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: wiskunde

wiBB3.1 toets hoofstuk 4 statistiek T S var1¨k2,3,4,5,6, 7wi4201

wiBB3.2 toets hoofdstuk 5 rekenen, meten schatten T S var1¨k2,3,4,5,6, 7wi4202

wiBB3.3 toets hoofdstuk 6 meetkunde vlakke figuren T S var1¨k2,3,4,5,6,7wi4203

wiBB3.4 tentamen hfst4+5+6 T S 100 min3þk2,3,4,5,6,7wi4204

wiBB4.1 toets hoofdstuk 7 verbanden T S var1¨k2,3,4,5,6,7wi4301

wiBB4.2 toets hoofdstuk 8 ruimte meetkunde T S var1¨k2,3,4,5,6,7wi4302

wiBB4.3 tentamen hfst7+8 T S 100 min2þk2,3,4,5,6,7wi4303

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: natuur- en scheikunde I

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

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

nsBB1.1 h1 krachten T S 50 min2¨k1, 2, 3, 9nsk13101

nsBB1.2 practicum 1 P PC 50 min1¨nsk13102

nsBB1.3 h2 bewegen T S 50 min2¨k1, 2, 3, 9nsk13103

nsBB1.4 h3 stoffen en materialen T S 50 min2¨k1, 2, 3, 4, 10nsk13201

nsBB1.5 practicum 2 P PC 50 min1¨nsk13202

nsBB1.6 h4 elektriciteit T S 50 min2¨k1, 2, 3, 5nsk13203

nsBB1.10 h7 magnetisme T S 50 min2¨k1, 2, 3, 5nsk13301

vervalt P PC 50 min0¨nsk13302

nsBB1.12 h8 geluid T S 50 min2¨k1, 2, 3, 8nsk13303

nsBB1.7 h5 licht T S 50 min2¨k1, 2, 3, 7nsk13401

nsBB1.8 practicum 3 P PC 50 min1¨nsk13402

nsBB1.9 h6 energie T S 50 min2¨k1,2,3,5,6nsk13403

nsBB2.1 H3 elektrische schakelingen T S 50 min1¨k1, 2, 3, 5nsk14101

nsBB2.2 H5 elektrische energie en veiligheid T S 50 min1¨k1, 2, 3, 5nsk14102

nsBB2.3 H6 geluid T S 50 min1¨k1, 2, 3, 8nsk14103

nsBB2.4 se-week practicum 1 P PS nvt1¨nsk14104
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: natuur- en scheikunde I

nsBB2.5 se-week tentamen 3-5-6 T S 100 min4þk1, 2, 3, 5, 8nsk14105

nsBB3.1 H1 licht T S 50 min1¨k1, 2, 3, 7nsk14201

nsBB3.2 H2 krachten T S 50 min1¨k1, 2, 3, 6nsk14202

nsBB3.3 H4 warmte en energie T S 50 min1¨k1, 2, 3, 9nsk14203

nsBB3.4 se-week practicum 2 P PC 100 min1¨nsk14204

nsBB3.5 se-week tentamen 1-2-4 T S 100 min4þk1, 2, 3, 8, 9nsk14205

nsBB4.1 H7 stoffen en materialen T S 50 min1¨k1, 2, 3, 4, 10nsk14301

nsBB4.2 H8 snelheid, verkeer en veiligheid T S 50 min1¨k1, 2, 3, 9nsk14302

nsBB4.3 se-week practicum 3 P 100 min1¨nsk14303

nsBB4.4 se-week tentamen 7-8 T S 100 min3þk1, 2, 3, 4, 10, 9nsk14304

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: biologie

Inleiding
We maken gebruik van de methode Biologie voor Jou van uitgeverij Malmberg. We behandelen alle thema's. We sluiten de thema's af met een schriftelijke toets. Deze w ordt met een cijfer beoordeeld en telt 2 keer
mee. Een aantal hoofdstukken bevatten ook een practicum die met een oldoende afgerond zal moeten w orden. Elke periode is er 1 toets herkansbaar. De cijfers van alle periodes samen is je definitieve cijfer. We
sluiten elke periode af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen zijn of een practicum.
https://w w w .examenblad.nl/examenstof/syllabus-biologie-vmbo-2021/2021/f=/biologie_vmbo_2021_versie_2.1.pdf 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

biBB1.1 opdracht cellen P PC 100 min1¨bi/k/3,4bi3101

biBB1.2 cellen staan aan de basis T S 50 min2¨bi/k/1,3,4bi3102

biBB1.3 ordening T S 50 min2¨bi/k/1,3,4,5bi3103

biBB1.4 opdracht organismen P PS 8 uur3¨bi/k/1,3,4,5bi3201

biBB1.5 voortplanting en ontwikkeling T S 50 min2¨bi/k/1,3,4,5bi3202

biKB1.6 werkboek P PS nvt1¨bi/k/v/3,4bi3203

biBB1.7 regeling T S 50 min2¨bi/k/1,3,11,bi3301

biKB1.8 practicum regeling P PC 100 min1¨bi/k/3,11bi3302

biKB1.9 practicum zintuiglijke waarneming P PC 100 min1¨bi/k/3,11bi3303

biKB1.10 zintuigen T S 50 min2¨bi/k/3,11bi3401

biKB1.11 stevigheid en beweging T S 50 min2¨bi/k/1,3,8bi3402

biKB1.12 eindtoets thema leerjaar 3 T S 100 min4¨bi/k/1,2,3,4,5bi3403

biBB2.1 planten T S 50 min2þBi/K/1,2,3,4,6bi4101

biBB2.2 ecologie T S 50 min2þBi/K/1,2,3,6,7bi4102

biBB2.3 mens en milieu T S 50 min2þBi/K/1,3,6,7bi4103
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: biologie

biBB2.4 planten ecologie mens en milieu tentamen T S 100 min4þBi/K/1,4,6,7bi4104

biBB3.1 voeding en vertering T S 50 min2þBi/K/1,3,9bi4201

biBB3.2 practicum voeding en vertering P PC 50 min1¨Bi/K/1,2,3,9bi4202

biBB3.3 gaswisseling T S 50 min2þBi/K/1,3,9bi4203

biBB3.4 practicum tentamen P PC 100 min4¨Bi/K/2,3,9bi4204

biBB4.1 transport T S 50 min2þBi/K/3,9bi4301

biBB4.2 opslag, uitscheiding en bescherming T S 50 min2þBi/K/3,9, Bi/Vbi4302

biBB4.3 eindtoets leerjaar 3 en 4 samen Tentamen T S 100 min4þBi/K/1,2,3,4,5bi4303

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: maatschappijleer

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

maBB1.1 thema wat is maatschappijleer? T S 50 min1¨ml1/k/2,3,4ma3101

maBB1.2 jongeren, vroeger en nu P S 3 uur1¨ml1/k/1,2,3,4ma3102

maBB1.3 thema jongeren T S 50 min2¨ml1/k/2,3,4ma3103

maBB1.4 thema politiek T S 50 min2¨ml1/k/1,2,3,4,6ma3201

maBB1.5 politieke partijen P S 3 uur1¨ml1/k/1,2,3,4,6ma3202

maBB1.6 thema pluriforme samenleving P S 100 min2¨ml1/k/1,2,3,4,7ma3203

maBB1.7 thema media P S 100 min2¨ml1/k/1,2,3,7ma3301

maBB1.8 voorpagina P S 3 uur1¨ml1/k/1,2,3,7ma3302

maBB1.9 thema werk P S 100 min2¨ml1/k/1,2,3,4ma3303

maBB1.10 thema criminaliteit P S 100 min2¨ml1/k/1,2,3,5ma3401

maBB1.11 discriminatie P S 3 uur1¨ml1/k/1,2,3,4,7ma3402

maBB1.12 thema relaties P S 100 min1¨ml1/k/4,7ma3403

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: lichamelijke opvoeding

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

loBB1.1 acrogym P P variabel1¨k5lo3101

loBB1.2 sprint P P variabel1¨k7lo3102

loBB1.3 softbal P P variabel0¨k4lo3103

loBB1.4 steunspringen reuterplank P P variabel1¨k5lo3201

loBB1.5 balanceren P P variabel1¨k5lo3202

loBB1.6 korfbal P P variabel0¨k4lo3203

loBB1.7 badminton P P variabel0¨k4lo3204

loBB1.8uni-hockey T S variabel1¨k4lo3301

loBB1.12frisbee T S variabel1¨k4lo3302

vervalt P P variabel0¨k5lo3303

vervalt P P variabel0¨k4lo3304

vervalt P P variabel0¨k4lo3401

vervalt P P variabel0¨k7lo3402

loBB1.14 warming-up P P variabel1¨k7/k3lo3403

loBB1.15 duurloop P P variabel1¨k7lo3404

lo2.1 Atletiek speerwerpen P P 100 min1þk7 / k3lo4101

P P 100 min1þlo4102
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: lichamelijke opvoeding

lo2.2 Atletiek hoogspringen k7 / k3

lo3.1 Doelspelen basketbal P P 100 min1þk4 / k3lo4201

lo3.2 Turnen springen in combinatie met draaien
(salto/handstandoverslag)

P P 100 min1þk5 / k3lo4202

lo3.3 Atletiek verspringen P P 100 min0þk7 / k3lo4203

lo4.1 Zelfverdediging (stoeispelen/boksen) P P 100 min1þk8 / k3lo4301

lo4.2 Terugslagspelen volleybal P P 100 min1þk4 / k3lo4302

lo4.3 Turnen steunsprong met minitrampoline
(dubbelsprong/parcour)

P P 100 min0þk5 / k3lo4303

lo4.4 Sector Oriëntatie Lich. Opv. P P 100 min0þk9 / k3lo4304

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: stage

Inleiding
in leerjaar vier hebben de BB leerlingen 22 dagen stage 
om deel te kunnen nemen aan het Centrale Examen dient de leerling voldaan te hebben aan zijn stage verplichtingen. (Bij verhindering in verband met fysieke klachten beslist de examencommissie over alternatieve
opdrachten.)  

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

Stage H PS 1¨st3401

Stage 1 H PS 1¨st4301

Stage 2 H PS 1¨st4302

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: loopbaan oriëntatie en begeleiding

Inleiding
PTA Loopbaanoriëntatie leerjaar 4 bestaat uit diverse onderdelen
 
Informatieavond voor ouders
 
Oriëntatie gesprek vervolgopleiding met decaan
 
- Bezoek open dagen
- Reflectie op stage

Loopbaanreflectiegesprekken
Digitaal Doorstroomdossier/Integrip
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP 2)
Loopbaandossier AMN Entree

 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

Loopbaanleren(lob): activiteiten, die leerlingen helpen een
beeld te krijgen van de beroepspraktijk in de steeds

1¨lob3401

Cijfer T S 50 min1þne/k/3, ne/k6lob4301

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: kunstvakken inclusief ckv

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

kvBB4.1 deelname activiteiten H PS 1¨deelname aan de georganiseerde
activiteiten

kckv3401

kvBB4.2 dossier H PS 1¨dossierkckv3402

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: praktisch booglassen

Inleiding

De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister of in de map w aar alle modules instaan inclusief de oranje kaart.  

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

prbl1.1 T S 50 min1þk/pie/8.1, 8.2, 8.3, 8.4prbl4101

prbl1.2 P P 150 min2¨k/pie/8.1, 8.2, 8.3, 8.4prbl4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: fietstechniek

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

ftst1.1 T S 50 min1þk/met/5 5.1 5.2 5.3 5.4ftst4101

ftst1.2 P P 150 min2¨k/met/5 5.1 5.2 5.3 5.4ftst4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: fotografie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

foto1.1 T S 50 min1þfoto4101

foto1.2 P P 150 min2¨foto4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: mens en gezondheid

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

megz1.1 T S 50 min1þk/zw/1.1, k/zw/1.2, k/zw/1.3mgez4101

megz1.2 P P 150 min2¨k/zw/1.1, k/zw/1.2, k/zw/1.3mgez4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: voorkomen van ongevallen en EHBO

Inleiding
De lessen w orden aangeboden door middel van modules. Hierin staat een theoriedeel dat geleerd moet w orden voor de theorietoets en een praktijkopdracht w aarmee de vaardigheden w orden geoefend. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

ehbo1.1 T S 50 min1þk/zw/12.1, k/zw/12.2, k/zw/12.3,
k/zw/12.4, k/zw/12.5

ehbo4101

ehbo1.2 P P 150 min2¨k/zw/12.1, k/zw/12.2, k/zw/12.3,
k/zw/12.4, k/zw/12.5

ehbo4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

osba1.1 T S 50 min1þk/zw/11.3, k/zw/11.2, k/zw/11.1,
k/zw/11.4

osba4101

osba1.2 P P 150 min2¨k/zw/11.3, k/zw/11.2, k/zw/11.1,
k/zw/11.4

osba4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: presentatie en styling

Inleiding
De lessen worden begeleid door modules met daarin een theoriedeel dat geleerd moet worden voor de theorietoets en een prakti jkopdracht om de vaardigheden te oefenen die nodig
zi jn om het prakti jkdeel van de toets te kunnen. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

prst1.1 T S 50 min1þk/eo/7 1 tm 9prst4101

prst1.2 P P 150 min2¨k/eo/7 1 tm 9prst4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: de bakkerij

Inleiding
De lessen worden begeleid door modules met daarin een theoriedeel dat geleerd moet worden voor de theorietoets en een prakti jkopdracht om de vaardigheden te oefenen die nodig
zi jn om het prakti jkdeel van de toets te kunnen volbrengen. 

info toets ing: de toetsen zi jn opgebouwd uit deeltoetsen. het ci jfer wordt bepaa ld met behulp van een beoordel ings formul ier

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

bakk1.1 T S 50 min1þk/hbr/2.1 1 tm 4bakk4101

bakk1.2 P P 150 min2¨k/hbr/2.2 1 tm 5bakk4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

27



PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: podium

Inleiding
De informatie over de kennis zal tijdens de lessen w orden uitgereikt in lesbrieven. Verdere informatie zal gedurende de praktijkles gegeven w orden. De lesstof zal ontw ikkeld w orden tijdens de lessen. De
praktijklessen zijn een onderdeel van de toetsing. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

podi1.1 T S 50 min1þk/d&p/5 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6,
5.2.1, 5.2.5, 5.3.5

podi4101

podi1.2 P P 150 min2¨k/d&p/5 5.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.1,
5.4.2, 5.4.3

podi4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: groen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grBB1.1 theorietoets T S 50 min1þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3101

grBB1.2 praktijktoets P P 150 min2¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3102

grBB2.1 theorietoets T S 50 min1þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3201

grBB2.2 praktijktoets P P 150 min2¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3202

grBB3.1 theorietoets T S 50 min1þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3301

grBB3.2 praktijktoets P P 150 min2¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3302

gr.BB4.1afname CSPE als toets P4 T PS 600 min1þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,grn3401

vervalt P P 150 min0¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3

grn3402

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: het groene machinepark

Inleiding

de te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister of in de map w aar alle modules in staan inclusief de oranje kaart

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grmp1.1 T S 50 min1þk/gr/1.1, 1.2, 1.3, 1.4grmp4101

grmp1.2 P P 150 min2¨k/gr/1.1, 1.2, 1.3, 1.4grmp4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: tuinontwerp en -aanleg

Inleiding
de leerlingen krijgen een volgkaart w aarop de te maken modules staan en w orden afgetekend. alle lesstof over het aanleggen en ontw erpen van een groene ruimte w orden in module vorm aangeboden en in een
les afgerond.
het cijfer w ordt bepaald door een schriftelijke eindtoets over de gemaakte moduled en een praktische toets van de modules.

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

toa1.1 T S 50 min1þk/gr/2.1, k/gr/2.2, k/gr/2.3toa4101

toa1.2 P P 150 min2¨k/gr/2.1, k/gr/2.2, k/gr/2.3toa4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: werk in tuin en landschap

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

wtl1.1 T S 50 min1þk/gr/3.1, k/gr/3.2, k/gr/3.3, k/gr/3.4wtl4101

wtl1.2 P P 150 min2¨k/gr/3.1, k/gr/3.2, k/gr/3.3, k/gr/3.4wtl4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: bloemwerk

Inleiding

de lessen w orden aangeboden door middel van modules. hierin staat een theoriedeel dat geleerd moet w orden voor de theorietoets en een praktijkopdracht w aarmee de vaardigheden w orden geoefend.

 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

blwk1.1 T S 50 min1þk/gr/4.1, k/gr/4.2, k/gr/4.4, k/gr/4.4blwk4101

blwk1.2 P P 150 min2¨k/gr/4.1, k/gr/4.2, k/gr/4.4, k/gr/4.4blwk4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: groene vormgeving en styling

Inleiding
de lessen w orden aangeboden door middel van modules. hierin staat een theoriedeel dat geleerd moet w orden voor de theorietoets en een praktijkopdracht w aarmee de vaardigheden w orden geoefend.

 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grvs1.1 T S 50 min1þk/gr/5.1, k/gr/5.2, k/gr/5.3, k/gr/5.4,
k/gr/5.5

grvs4101

grvs1.2 P P 150 min2¨k/gr/5.1, k/gr/5.2, k/gr/5.3, k/gr/5.4,
k/gr/5.5

grvs4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

34



PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: groei en oogst

Inleiding

de stof van dit schoolexamen gaat over het optimaliseren van een teelt, het oogsten van gew assen en deze producten verw erken, bew aren en de kw aliteit beoordelen. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

greo1.1 T S 50 min1þk/gr/7.1, k/gr/7.2, k/gr/7.3greo4101

greo1.2 P P 150 min2¨k/gr/7.1, k/gr/7.2, k/gr/7.3greo4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: het houden van dieren

Inleiding

de leerlingen maken een GPO (grote praktische opdracht) over een diersoort naar keuze w aarin alle onderdelen van d syllabus behorende bij het vak aan bod moeten komen, de leerlingen kunnen de info die nodig
is vinden door op het onderw erp te googlen, gebruik te maken van de materialen (boeken, dvd's, etc. op school aanw ezig) en de bijbehorende uitreksels. leelringen w orden gecoacht door de vakdocent en maken
zich de bijbehorende vaardigheden eigen door als afsluiting een praktische opdracht uit te voeren voor de rest van de groep. leerlingen mogen met deze opdracht samenw erken. w erk, w erkhouding,
samenw erking en eindresultaat van de GPO en de Praktische opdracht w orden tijdens de periode beoordeeld en besproken met de betreffende leerlingen en beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed.
praktijkhandelingen w orden ook tijdens de lessen, indien van toepassing, beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed. deze praktijkhandelingen tellen mee voor de uiteindelijke eindcijfer voor praktijk.

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

hvdr1.1 T S 50 min1þ8.1/8.2/8.3hvdr4101

hvdr1.2 P P 150 min2¨8.1/8.2/8.3hvdr4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: gezonde dieren

Inleiding

de leerlingen maken een GPO (grote praktische opdracht) over een diersoort naar keuze w aarin alle onderdelen van d syllabus behorende bij het vak aan bod moeten komen, de leerlingen kunnen de info die nodig
is vinden door op het onderw erp te googlen, gebruik te maken van de materialen (boeken, dvd's, etc. op school aanw ezig) en de bijbehorende uitreksels. leelringen w orden gecoacht door de vakdocent en maken
zich de bijbehorende vaardigheden eigen door als afsluiting een praktische opdracht uit te voeren voor de rest van de groep. leerlingen mogen met deze opdracht samenw erken. w erk, w erkhouding,
samenw erking en eindresultaat van de GPO en de Praktische opdracht w orden tijdens de periode beoordeeld en besproken met de betreffende leerlingen en beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed.
praktijkhandelingen w orden ook tijdens de lessen, indien van toepassing, beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/goed. deze praktijkhandelingen tellen mee voor de uiteindelijke eindcijfer voor praktijk.

 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

gzdr1.1 T S 50 min1þ9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9.6/9.7gzdr4101

gzdr1.2 P P 150 min2¨9.1/9.2/9.3/9.4gzdr4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: water

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

watr1.1 T S 50 min1þwatr4101

watr1.2 P P 150 min2¨watr4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: groene zorg

Inleiding
leerlingen maken een GPO (grote praktische opdracht) over het opzetten en beheren van een zorgboerderij en het organiseren van enkele activiteiten. de leerlingen oriënteren zich op bestaande zorgboerderijen
en maken uiteindelijk een keuze in type cliënten, inrichting van de zorgboerderij zoals facilitaire voorzieningen, hygiëne-protocollen, aanbod van dieren en planten, etc. de leerlingen kunnen de info die nodig is
vinden door op onderw erpen te googlen, gebruik te maken van de materialen (boeken, dvd's, excursies naar zorgboerderijen, stage-ervaringen, etc) leerlingen w orden gecoacht door de vakdocent en maken zich
de bijbehorendevaardigheden eigen door als begeleider te fungeren bij lessen pso in de onderbouw en activiteiten te begeleiden zoals groene lessen voor basisschoolleerlingen, bezoeken t organiseren en te
begeleiden voor cliënten uit een verzorgingstehuid, etc. leerlingen mogen met deze opdracht samenw erken. w erk, w erkhouding, samenw erking en eindresultaat van de GPO en praktische opdracht w orden
tijdens de periodee beoordeeld en besproken met de betreffende leerlingen en beoordeeld met onvoldoende/voldoende/goed. praktijkhandelingen w orden ook tijdens de lessen, indien van toepassing, beoordeeld
met onvoldoende/voldoende/goed. de praktijkhandelingen tellen mee voor het uiteindelijke eindcijfer voor praktijk. 
 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grzg1.1 T S 50 min1þ12.1.1/12.1.2/12.1.3/12.2.3/12.2.4/12.2.5grzg4101

grzg1.2 P P 150 min2¨12.2.1/12.2.2/12.2.6/12.2.7/12.2.8/12.3.1
/1.3.2/12.3.3

grzg4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: natuurlijk groen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

natg1.1 T S 50 min1þnatg4101

natg1.2 P P 150 min2¨natg4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4

40



PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: groei voorbereiden

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grvb1.1 T S 50 min1þk/gr/6.1, k/gr/6.2, k/gr/6.3grvb4101

grvb1.2 P P 150 min2¨k/gr/6.1, k/gr/6.2, k/gr/6.3grvb4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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PTA
Studie:PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Vak: voeding: hoe maak je het?

Inleiding
De lessen w orden begeleid door modules met daarin een theoriedeel dat geleerd moet w orden voor de theorietoets en een praktijkopdracht om de vaardigheden te oefenen die nodig zijn om het praktijkdeel van de
toets te kunnen volbrengen. 
De toetsen zijn opgebouw d uit deeltoetsen, het cijfer w ordt bepaald met behulp van een beoordelingsformulier. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

voed1.1 T S 50 min1þk/gr/11.1 1-3-4-5 k/gr/11.3 2tm5
k/gr/11.4 3-4-5-7

voed4101

voed1.2 P P 150 min2¨k/gr/11.2 1tm6 k/gr/11.4 1voed4102

Type toetsen: Vorm toetsen:
T=Toetsopdracht PS = Practicum/Schriftelijk
HD=Handelingsdeel PR = Practicum
PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk

M=Mondeling
P = Praktijk

De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets:
De letters staan voor het vak, het eerste cijfer voor het leerjaar, het tweede cijfer voor de periode en alle volgende cijfers voor de toetsen.
B.v. ne3104= Nederlands, leerjaar 3, periode 1, toets 4
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