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Voorwoord 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 wordt in het schoolexamen getoetst . Sommige onderdelen komen alleen in het centraal examen aan de orde.

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

de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt;
het onderwerp dat wordt getoetst;
de examenheden, deze geven aan waar het examen over gaat . (De letters verwijzen naar de officiële landelijke examenprogramma’ s.);
de toetsvorm van het schoolexamen:

T = schriftelijk (een schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt)

P = praktische opdracht (een schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt

HD = handelingsdeel (een schoolexamen waarvoor je geen cijfer krijgt , maar dat voldoende moet zijn om een latere toets af te leggen, of om je diploma te krijgen);

de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen;
de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen;
of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is;
eventuele opmerkingen.

Herkansen
Herkansen van de theorievakken

De herkansingen staan vermeld in het PTA.
Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
Herkansingen vinden plaats binnen 4 weken na elke toetsweek, op een vaste dag. Dit is te lezen in Magister.
De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris.
Afwezigheid wordt altijd doorgegeven door ouders/verzorgers.

Inhalen
Niet gemaakte toetsen moeten binnen twee weken nadat de leerling weer op school is, ingehaald worden. Als de leerling hieraan niet voldoet, is niet voldaan aan de exameneisen. In
overleg met de examencommissie wordt hiervan de consequentie bepaald.
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Handelingsdelen en Praktische opdrachten
Voor handelingsdelen en praktische opdrachten die met een voldoende afgerond moeten worden 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) worden hiervan op de hoogte gebracht.
 

Berekening SE-cijfer
Het schoolexamencijfer bestaat uit het voortschrijdend gemiddelde van alle in het PTA opgenomen toetsen voor leerjaar 3 en 4. In het PTA
staat de weging voor elke toets omschreven in procenten.

 
Alle schoolexamens zijn bouwstenen voor je diploma. Daarom vallen volgens de wet 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 website van de school en is ook altijd op te vragen bij de examensecretaris.

Namens het hele team wensen wij jullie een plezierig en succesvol jaar toe.

De heer R. Engelse
directeur Curio Prinsentuin Andel
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: Nederlands

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

neBB1.1 fictie: filmverslag T S 250 min2¨ne/k/3. ne/k4, ne/k/7,ne/k/8ne3101

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

neBB1.3 toets H1 T S 50 min.2¨ne/k/3. ne/k6ne3103

neBB1.4 toets H2 T S 50 min2¨ne/k/3. ne/k6ne3104

neBB1.5 e-mail + tekst T S 90 min2¨ne/k/3. ne/k/7,ne/v/2ne3105

neBB1.6 fictie: klassikaal lezen T S 300 min1¨ne/k/3. ne/k6ne3106

neBB1.7 toets H3 en H4 T S 90 min4¨ne/k/3. ne/k6ne3107

neBB1.8 fictie: opdracht poëzie T S 100 min2¨ne/k/3. ne/k/7, ne/k/8ne3108

neBB1.9 woordenschat H3 en H4 T S 50 min1¨ne/k/3, ne/K6ne3109

neBB1.10 Domeintoets 2F leesvaardigheid versie A digitaal T S 50 min2¨ne/k/3. ne/k6ne3110

neBB1.11 toets H5 en H6 T S 90 min4¨ne/k/3. ne/k6ne3111

neBB1.12 stageverslag T S 250 min0¨ne/k/1. ne/k/2, ne/k/3, ne/k/7ne3112

neBB1.13  presentatie stageverslag T M 10 min1¨ne/k/1. ne/k/2, ne/k/3, ne/k/5, ne/k/7ne3404

neBB2.1 Domeintoets leesvaardigheid 2F versie B digitaal T S 50 min8¨ne/k/3, ne/k6ne4101

neBB2.2 toets H1 en H2 T S 90 min10þne/k/3, ne/k6ne4102

neBB2.3 kijk- en luistertoets T S 90 min7¨ne/k/4ne4103

T S 90 min10þne4201
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: Nederlands

neBB3.1  zakelijke brief + tekst ne/k/3, ne/k6, ne/k/7

neBB3.2 e-mail + tekst T S 90 min10þne/k/3, ne/k6, ne/k/7ne4202

neBB3.3 discussie T M 15 min5¨ne/k/2, ne/k/4, ne/k/5ne4203

neBB4.1 toets H3 en H4 T S 90 min10þne/k/3, ne/k6ne4301

neBB4.2 fictie: filmtoets T S 300 min10¨ne/k/3, ne/k/4, ne/k/7, ne/k/8ne4302

neBB4.3 digitaal oefenexamen T S 90 min5¨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
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: maatschappijleer

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

maBB1.1 thema wat is maatschappijleer? T S 50 min5,5¨ml1/k/2,3,4ma3101

maBB1.2 jongeren, vroeger en nu PO S 3 uur5,5¨ml1/k/1,2,3,4ma3102

maBB1.3 thema jongeren T S 50 min11,1¨ml1/k/2,3,4ma3103

maBB1.4 thema politiek T S 50 min11,5¨ml1/k/1,2,3,4,6ma3104

maBB1.5 politieke partijen PO S 3 uur5,5¨ml1/k/1,2,3,4,6ma3105

maBB1.6 thema pluriforme samenleving T S 50 min11,1¨ml1/k/1,2,3,4,7ma3106

maBB1.7 thema media T S 50 min11,1¨ml1/k/1,2,3,7ma3107

maBB1.8 voorpagina PO S 3 uur5,5¨ml1/k/1,2,3,7ma3108

maBB1.9 thema werk T S 50 min11,1¨ml1/k/1,2,3,4ma3109

maBB1.10 thema criminaliteit T S 50 min11,1¨ml1/k/1,2,3,5ma3110

maBB1.11 discriminatie PO S 3 uur5,5¨ml1/k/1,2,3,4,7ma3111

maBB1.12 thema relaties T S 50 min5,5¨ml1/k/4,7ma3112

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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: lichamelijke opvoeding

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

lo1.1 acrogym HD P var0¨k5lo3101

lo1.2 sprint HD P var0¨k7lo3102

lo1.3 softbal HD P var0¨k4lo3103

lo1.4 steunspringen reuterplank HD P var0¨k5lo3104

lo1.5 balanceren HD P var0¨k5lo3105

lo1.6 korfbal HD P var0¨k4lo3106

lo1.7 badminton HD P var0¨k4lo3107

lo1.8 uni-hockey HD P var0¨k4lo3108

lo1.9 bewegen op muziek HD P var0¨k6lo3109

lo1.10 ringzwaaien HD P var0¨k5lo3110

lo1.11 trefbal HD P var0¨k4lo3111

lo1.12 frisbee HD P var0¨k4lo3112

lo1.13 estafette HD P var0¨k7lo3113

lo1.14 warming-up HD P var0¨k7/k3lo3114

lo2.1 Atletiek speerwerpen HD P 100 min0þk7 / k3lo4101

lo2.2 Atletiek hoogspringen HD P 100 min0þk7 / k3lo4102

HD P 100 min0þlo4201
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: lichamelijke opvoeding

lo3.1 Doelspelen basketbal k4 / k3

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

HD P 100 min0þk5 / k3lo4202

lo3.3 Atletiek verspringen HD P 100 min0þk7 / k3lo4203

lo4.1 Zelfverdediging (stoeispelen/boksen) HD P 100 min0þk8 / k3lo4301

lo4.2 Terugslagspelen volleybal HD P 100 min0þk4 / k3lo4302

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

HD P 100 min0þk5 / k3lo4303

lo4.4 Sector Oriëntatie Lich. Opv. HD 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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: stage

Inleiding

In de derde klas gaan de leerlingen tw ee w eken stage lopen. Dit zijn in totaal 10 dagen met een gemiddelde van 8 uur per dag. Voor alle vakken geldt dat dit een 'vrije keuze' stage is. Dit om de leerlingen een betere
beroepskeuze te kunnen laten maken. In deze periode maken de leerlingen een 'grote praktische opdracht' die meetelt voor het vak Nederlands. Daarnaast moet deze opdracht voor stage voldoende afgerond
w orden. 

 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

Stage HD PS 0¨st3401

Stage 1 HD PS 0¨st4301

Stage 2 HD PS 0¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: loopbaan oriëntatie en begeleiding

Inleiding
PTA Loopbaanoriëntatie leerjaar 3 bestaat uit diverse onderdelen.

Informatieavond voor de ouders
Voorlichting decaan vakkenpakketkeuze

              
- Bezoek open dagen
- Informatiemarkt 
- Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP 1)
- Reflectie op stage
- Loopbaanreflectiegesprekken
- 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

0¨lob3401

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

0¨lob4301

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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: kunstvakken inclusief ckv

Inleiding
De leerling neemt tijdens de ckv-w eek deel aan alle door school georganiseerde activitieiten en houdt een schriftelijk verslag bij w aarin opdrachten w orden gemaakt en w ordt gereflecteerd op de ondernomen
activiteiten. Dit dossier moet als voldoende w orden beoordeeld. 

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

kvBB4.1 deelname activiteiten HD PS 0¨deelname aan de georganiseerde
activiteiten

kckv3401

kvBB4.2 dossier HD PS 0¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: praktisch booglassen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

prbl1.1 T S 50 min8,3þk/pie/8.1, 8.2, 8.3, 8.4prbl4101

prbl1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: fietstechniek

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

ftst1.1 T S 50 min8,3þk/met/5 5.1 5.2 5.3 5.4ftst4101

ftst1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: fotografie

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

foto1.1 T S 50 min8,3þfoto4101

foto1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: mens en gezondheid

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

megz1.1 T S 50 min8,3þk/zw/1.1, k/zw/1.2, k/zw/1.3mgez4101

megz1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: voorkomen van ongevallen en EHBO

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

ehbo1.1 T S 50 min8,3þk/zw/12.1, k/zw/12.2, k/zw/12.3,
k/zw/12.4, k/zw/12.5

ehbo4101

ehbo1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

osba1.1 T S 50 min8,3þk/zw/11.3, k/zw/11.2, k/zw/11.1,
k/zw/11.4

osba4101

osba1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: presentatie en styling

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

prst1.1 T S 50 min8,3þk/eo/7 1 tm 9prst4101

prst1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: de bakkerij

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

bakk1.1 T S 50 min8,3þk/hbr/2.1 1 tm 4bakk4101

bakk1.2 PO P 150 min16,7¨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
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: podium

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

podi1.1 T S 50 min8,3þk/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 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: groen

Inleiding
De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiewi jzer van di t vak in de ELO van Magis ter.

Bonusregel ing:

Al le leerl ingen werken met een oranje kaart. Op deze kaart s taan al le modules die in een periode gemaakt moeten worden. De modules (ook die van eco) worden beoordeeld met
voldoende of goed (staat op de oranje kaart). Indien een leerl ing meer dan 50% “ goed” heeft dan komt er bi j het theorieci jfer 1 punt bi j.

Al s een leerl ing 10% van de modules niet af heeft gerond dan gaat er 0,5 punt van het theorieci jfer a f.
Al s een leerl ing 10% extra modules heeft a fgerond dan komt er 0,5 punt bi j het theorieci jfer bi j.

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grBB1.1 theorietoets T S 50 min8,3þp/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 PO P 150 min16,7¨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 min8,3þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3103

grBB2.2 praktijktoets PO P 150 min16,7¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3104

grBB3.1 theorietoets T S 50 min8,3þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3105

grBB3.2 praktijktoets PO P 150 min16,7¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3 ,

grn3106

grBB4.1 theorietoets T S 50 min8,3þp/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3

grn3107

grBB4.2 praktijktoets PO P 150 min16,7¨p/gr/1.1t/m1.3, p/gr/2.1t/m2.3,
p/gr/3.1t/m3.4, p/gr/4.1t/m4.3

grn3108

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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: het groene machinepark

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grmp1.1 T S 50 min8,3þk/gr/1.1, 1.2, 1.3, 1.4grmp4101

grmp1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: tuinontwerp en -aanleg

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

toa1.1 T S 50 min8,3þk/gr/2.1, k/gr/2.2, k/gr/2.3toa4101

toa1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: werk in tuin en landschap

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

wtl1.1 T S 50 min8,3þk/gr/3.1, k/gr/3.2, k/gr/3.3, k/gr/3.4wtl4101

wtl1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: bloemwerk

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

blwk1.1 T S 50 min8,3þk/gr/4.1, k/gr/4.2, k/gr/4.4, k/gr/4.4blwk4101

blwk1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: groene vormgeving en styling

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grvs1.1 T S 50 min8,3þk/gr/5.1, k/gr/5.2, k/gr/5.3, k/gr/5.4,
k/gr/5.5

grvs4101

grvs1.2 PO P 150 min16,7¨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
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: groei en oogst

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

greo1.1 T S 50 min8,3þk/gr/7.1, k/gr/7.2, k/gr/7.3greo4101

greo1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: het houden van dieren

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

hvdr1.1 T S 50 min8,3þ8.1/8.2/8.3hvdr4101

hvdr1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: gezonde dieren

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

gzdr1.1 T S 50 min8,3þ9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9.6/9.7gzdr4101

gzdr1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: water

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

watr1.1 T S 50 min8,3þwatr4101

watr1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: groene zorg

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grzg1.1 T S 50 min8,3þ12.1.1/12.1.2/12.1.3/12.2.3/12.2.4/12.2.5grzg4101

grzg1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: natuurlijk groen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

natg1.1 T S 50 min8,3þnatg4101

natg1.2 PO P 150 min16,7¨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
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PTA
Studie:PA LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: groei voorbereiden

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

grvb1.1 T S 50 min8,3þk/gr/6.1, k/gr/6.2, k/gr/6.3grvb4101

grvb1.2 PO P 150 min16,7¨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 LWT basis beroepsgerichte leerweg leerjaar 3 Vak: voeding: hoe maak je het?

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

voed1.1 T S 50 min8,3þk/gr/11.1 1-3-4-5 k/gr/11.3 2tm5
k/gr/11.4 3-4-5-7

voed4101

voed1.2 PO P 150 min16,7¨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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