
Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 
2020/2021

RB theoretische leerweg leerjaar 4

Curio de rotonde
 
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:

1. de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt;
2. het onderwerp dat wordt getoetst; de exacte leerstof wordt vermeld in de Magister-agenda bij het

moment van afname van de toets.
3. 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);
1. de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen;
2. de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen;
3. of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is;
4. eventuele opmerkingen.

 
Herkansen
Herkansen van de theorievakken
     1. Of toetsen te herkansen zijn, staat vermeld in het PTA.
     2. Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
     3. Herkansingen vinden plaats binnen 4 weken na elke toetsweek. Dit rooster staat minimaal één week voor
de herkansing in Magister.
     4. De leerling mag één herkansing per periode aanvragen, met uitzondering van de leerlingen van het
vierde leerjaar-theoretische leerweg, zij mogen twee herkansingen per periode aanvragen.
     5. De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris.
     6.  Afwezigheid wordt altijd doorgegeven door ouder(s)/verzorger(s).
 
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 afdelingsleider
wordt hiervan de consequentie bepaald.
 
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 gemiddelde van 4 cijfers. Een kwart van je cijfer is je gemiddelde
onafgeronde eindcijfer van leerjaar 3 (25%). Leerjaar 4 telt voor 75% mee. In totaal is leerjaar 4 dus 75% van je
SE-cijfer. Daarvoor gebruiken we de volgende formule: (leerjaar 3 + 3x leerjaar 4 / 4 = SE-cijfer
 
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.
 
M. Nobelen, directeur
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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:

1. de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt;
2. het onderwerp dat wordt getoetst; de exacte leerstof wordt vermeld in de Magister-agenda bij het

moment van afname van de toets.
3. 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);
1. de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen;
2. de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen;
3. of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is;
4. eventuele opmerkingen.

 
Herkansen
Herkansen van de theorievakken
     1. Of toetsen te herkansen zijn, staat vermeld in het PTA.
     2. Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer.
     3. Herkansingen vinden plaats binnen 4 weken na elke toetsweek. Dit rooster staat minimaal één week voor
de herkansing in Magister.
     4. De leerling mag één herkansing per periode aanvragen, met uitzondering van de leerlingen van het
vierde leerjaar-theoretische leerweg, zij mogen twee herkansingen per periode aanvragen.
     5. De leerling vraagt een herkansing schriftelijk aan bij de examensecretaris.
     6.  Afwezigheid wordt altijd doorgegeven door ouder(s)/verzorger(s).
 
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 afdelingsleider
wordt hiervan de consequentie bepaald.
 
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 gemiddelde van 4 cijfers. Een kwart van je cijfer is je gemiddelde
onafgeronde eindcijfer van leerjaar 3 (25%). Leerjaar 4 telt voor 75% mee. In totaal is leerjaar 4 dus 75% van je
SE-cijfer. Daarvoor gebruiken we de volgende formule: (leerjaar 3 + 3x leerjaar 4 / 4 = SE-cijfer
 
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.
 
M. Nobelen, directeur



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB TL4
Vakinleiding:

3

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE

 

4101.
Klassikaal oefenen van:
-      informele en formele brieven en e-mails
-      formulieren
-      artikelen bijvoorbeeld voor de schoolkrant, voor een jongerentijdschrif t of voor een dagblad.
-      korte instructieteksten
-      schrif telijke verzoeken
-      aanw ijzingen en gebruiksaanw ijzingen
-      verslagen
-      advertenties

De opdrachten hebben betrekking op herkenbare onderw erpen van maatschappelijke en beroepsmatige aard en zijn afgestemd op de kbl -leerling.

4102.  De leerling leest een zelfgekozen boek, dat aansluit bij zijn denkniveau en leefw ereld, w aarbij eventueel rekening w ordt gehouden met
zijn/haar dyslexie. De leerling maakt een boekverslag van het gelezen boek. Het voorbeeld, de criteria en het beoordelingsmodel ontvangt hij/zij van
de docent.

4103. Het bespreken en bediscussiëren van de mening en deze beargumenteren met voorbeelden uit het boek.
boekverw erking Latino King / Bibi Dumon Tak 
De leerlingen maken een boekverslag van het klassikaal gelezen boek.
Het voorbeeld, de criteria en het beoordelingsmodel ontvangt hij/zij van de docent.

4201. De leerling leest een zelfgekozen boek, dat aansluit bij zijn denkniveau en leefw ereld, w aarbij eventueel rekening w ordt gehouden met
zijn/haar dyslexie.
De leerling maakt een boekverslag van het gelezen boek.
Het voorbeeld, de criteria en het beoordelingsmodel ontvangt hij/zij van de docent.

4202. De leerling leest een zelfgekozen boek, dat aansluit bij zijn denkniveau en leefw ereld, w aarbij eventueel rekening w ordt gehouden met
zijn/haar dyslexie.
De leerling maakt een boekverslag van het gelezen boek.
Het voorbeeld, de criteria en het beoordelingsmodel ontvangt hij/zij van de docent.

4203. Leerlingen lezen informatieve teksten zoals:
-      artikelen uit kranten en populaire tijdschrif ten
-      het alledaagse nieuw s in de krant
-      standaardformulieren
-      schema's en schematische informatie
-      notities
-      teksten van internet met doorklikpunten
Leerlingen lezen instructieve teksten zoals:
-      korte instructieteksten
-      aanw ijzingen en gebruiksaanw ijzingen
-      recepten
Leerlingen lezen betogende teksten zoals:
-      artikelen uit kranten en populaire tijdschrif ten
-      reclameteksten
-      advertenties
-      folders
Dit met behulp van Cito leestoetsen.
De teksten hebben betrekking op alledaagse onderw erpen en onderw erpen die iets verder van de leerling afstaan.  Ze sluiten veelal aan  bij de
leefw ereld en de intellectuele en emotionele ontw ikkeling van de leerling.
Bij de teksten is rekening gehouden met de variatie in culturele achtergrond van de leerling.

4204.
De leerlingen maken een f ictiedossier van zes gelezen boeken. In dit dossier zit ook een gedichtenanalyse.
Met behulp van de module: Lezen Fictie van de methode Station leren de leerlingen;
-       genres herkennen
-       een f ictiedossier maken
-       een mening vormen en deze onderbouw en
-       het verschil tussen literatuur en lectuur
-       w at een bloemlezing is
-       gedichten analyseren

4205.
De leerlingen maken een f ictiedossier van zes gelezen boeken. In dit dossier zit ook een gedichtenanalyse.
Met behulp van de module: Lezen Fictie van de methode Station leren de leerlingen;
-       genres herkennen
-       een f ictiedossier maken
-       een mening vormen en deze onderbouw en
-       het verschil tussen literatuur en lectuur
-       w at een bloemlezing is
-       gedichten analyseren



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB TL4
Schrijfvaardigheid - schrijven op basis van documentatie - Vaardigheden in samenhang

Toets

Schriftelijk

40min

3P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4101

Eindtermen NE/K/7 - V2 - V3

Fictie

Toets

Schriftelijk

40 min

0P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4102

Eindtermen NE/K/8

Fictie

Handelingsdeel

Schriftelijk

var

0P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4103

Eindtermen NE/K/8

4

De kandidaat kan:
relevante informatie verzamelen en verw erken ten behoeve van het schrijven
schrijfstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren hanteren w anneer de eigen taalkennis tekort schiet
het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek
-      conventies hanteren met betrekking tot tekstsoorten, tekst- en alinea - opbouw , spelling en interpunctie en uiterlijke verzorging

elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven

De kandidaat kan een doel- en publiekgerichte tekst schrijven:
- overeenkomstig de voor de tekstsoort geldende conventies
- onder gebruikmaking van documentatie.
De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.
 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB TL4
Fictie

Handelingsdeel

Schriftelijk

variabel

0P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4201

Eindtermen NE/K/8

Fictie

Toets

Schriftelijk

40min

0P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4202

Eindtermen NE/K/8

Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

40min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4203

Eindtermen NE/K/6

Fictie

Toets

Mondeling

15 min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4204

Eindtermen NE/K/8

5

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 

De kandidaat kan:
leesstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
het schrijfdoel van de auteur aangeven
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten
 

De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: NederlandsRB TL4
Fictie

Toets

Mondeling

15 min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ne4205

Eindtermen NE/K/8

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan:
verschillende soorten f ictiew erken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de personages in het f ictiew erk beschrijven
de relatie tussen het f ictiew erk en de w erkelijkheid toelichten
kenmerken van f ictie in het f ictiew erk aanw ijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
een persoonlijke reactie geven op een fictiew erk en deze toelichten met voorbeelden uit het w erk.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: DuitsRB TL4
Vakinleiding:

 Kijk- en luistervaardigheid

Toets

Schriftelijk

70 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code du4101

Eindtermen MVT/K/5

Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50 min

3P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code du4102

Eindtermen MVT/K/4 - MVT/V/1

7

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101:
De leerling:
-oefent de vaardigheid kijken en luisteren door het maken van de opdrachten van hoofdstuk 1 en 4 in de methode Na Klar Max.
-oefent de vaardigheid kijken en luisteren door het maken van één of meerdere oefentoetsen.
-leert de w oorden, zinnen  en grammatica uit de Lernboxen van hoofdstuk 1 en 4.

4102:
De leerling:
-oefent de vaardigheid (begrijpend) lezen door het maken van opdrachten van hoofdstuk 1 en 4 in de methode Na Klar Max.
-oefent de vaardigheid (begrijpend) kezen door het maken van opdrachten in de reader Leseverstehen und Wortschatz.
-leert de w oorden, zinnen en grammatica uit de Lernboxen van hoofdstuk 1 en 4.

4201:
De leerling:
-oefent de vaardigheid schrijven door het maken van de opdrachten van hoofdstuk 3 en 6 in de methode Na Klar Max.
-leert de w oorden, zinnen  en grammatica uit de Lernboxen van hoofdstuk 3 en 6.

4202:
De leerling:
-oefent de vaardigheid spreken door het maken en uitvoeren van de opdrachten van hoofdstuk 2 en 5 in de methode Na Klar Max.
-leert de w oorden, zinnen  en grammatica uit de Lernboxen van hoofdstuk 2 en 5.

 

De kandidaat kan:
- aangeven w elke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
- anticiperen op het meest w aarschijnlijke vervolg van een gesprek.
 

De leerling kan:
- aangeven w elke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
- gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken
- verbanden tussen delen van een tekst aangeven.
kandidaat kan:
- het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen
- conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: DuitsRB TL4
Schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code du4201

Eindtermen MVT/K/7

Gespreksvaardigheid

Toets

Mondeling

10 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code du4202

Eindtermen MVT/K/6

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De leerling kan:
- (persoonlijke) gegevens verstrekken
- een kort bedankje, groet of goede w ensen schrif telijk overbrengen
- een brief je schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en
ernaar te vragen
- op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
 

De leerling kan:
- adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten
- informatie geven en vragen
- naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven
- uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens
- een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de toekomst, beschrijven.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: EngelsRB TL4
Vakinleiding:

Luister- en kijkvaardigheid

Toets

Schriftelijk

100 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4101

Eindtermen MVT/K/5

Schrijfvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4102

Eindtermen MVT/K/7

9

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101. Kijk- en luistertoets

4102. zakelijke brief

4201. Begrijpend lezen

4202. mondeling

De kandidaat kan:
- aangeven w elke relevante informatie een tekst bevat,
gegeven een bepaalde informatiebehoefte
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst
aangeven
- anticiperen op het meest w aarschijnlijke vervolg van
een gesprek.
 

De kandidaat kan:
- (persoonlijke) gegevens verstrekken
- een kort bedankje, groet of goede w ensen schrif telijk
overbrengen
- een brief je schrijven om informatie te vragen of te
geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen
- op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: EngelsRB TL4
Leesvaardigheid

Toets

Schriftelijk

50min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4201

Eindtermen MVT/K/4

Gespreksvaardigheid

Handelingsdeel

Mondeling

20 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code en4202

Eindtermen MVT/K/6

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan:
- aangeven w elke relevante informatie een tekst bevat,
gegeven een bepaalde informatiebehoefte
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst
aangeven
- gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken
en daaruit conclusies trekken
 

De kandidaat kan:
- adequaat reageren in veel voorkomende sociale
contacten, zoals begroeten
- informatie geven en vragen
- naar een mening/oordeel vragen en een
mening/oordeel geven
- uitdrukking geven aan en vragen naar
(persoonlijke) gevoelens
- een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden
en in de toekomst, beschrijven.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wiskundeRB TL4
Vakinleiding:

Meetkunde

Toets

Schriftelijk

50 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4101

Eindtermen WI/K/6

Algebraïsche verbanden

Toets

Schriftelijk

100 min

2P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4102

Eindtermen WI/K/4

Informatieverwerking, statistiek

Toets

Schriftelijk

50 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4201

Eindtermen WI/K/7
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE

 

4101. H3

4102. H2 + H4

4201. H1

4202. DEEL 2

De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
- redeneren over meetkundige f iguren en deze tekenen
- afmetingen meten, schatten en berekenen
- meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten hanteren.
 

De kandidaat kan problemen oplossen w aarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
- tabellen, graf ieken en (w oord)formules hanteren bij verschillende typen verbanden
- geschikte w iskundige modellen gebruiken.
 

De kandidaat kan informatie verzamelen, w eergeven en analyseren met behulp van graf ische voorstellingen, en daarbij:
- statistische representatievormen en een graaf hanteren
- op basis van de verw erkte informatie verw achtingen uitspreken en conclusies trekken.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: wiskundeRB TL4
Meetkunde - Algebraïsche verbanden - Rekenen, meten en schatten

Toets

Schriftelijk

100 min

2P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code wi4202

Eindtermen WI/K/6 - WI/K/4 - WI/K/5

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
- redeneren over meetkundige f iguren en deze tekenen
- afmetingen meten, schatten en berekenen
- meetkundige begrippen, instrumenten en apparaten hanteren.
De kandidaat kan problemen oplossen w aarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
- tabellen, graf ieken en w oordformules hanteren, in het bijzonder bij lineaire verbanden
- geschikte w iskundige modellen gebruiken.
De kandidaat kan eff iciënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij:
- schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden
- op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: natuur- en scheikunde IRB TL4
Vakinleiding:

H2 Warmte + H3 Energie

Toets

Schriftelijk

70 min

3P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14101

Eindtermen NASK1/K/6

H4 Elektrische energie + H9 Schakelingen

Toets

Schriftelijk

70min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14201

Eindtermen NASK1/K/5
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4101.
H2 Warmte + H3 Energie
De leerling kan :
- het proces van verbranden beschrijven
- de verspreiding en isolatie van w armte verklaren en toepassen
- de manieren van opw ekking van elektrische energie en de gevolgen daarvan beschrijven
- het omzetten van energie van de ene vorm naar de andere vorm beschrijven en hierover berekeningen uitvoeren
 
4201.
 H4 Elektrische energie + H9 Schakelingen
De leerling kan:
- elektrische schakelingen ontw erpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren
- elektrische energie opw ekking, distributie en gebruik beschrijven en toepassen
- beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzen beargumenteren
- de w erking van de dynamo en transformator beschrijven met begrippen uit het magnetisme

4202.
H5 Geluid
De leerling kan:
-de eigenschappen van geluid toepassen, de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten
-geluid vastleggen met een oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie, amplitude en toonhoogte bepalen
-de w erking van een luidspreker uitleggen

H2 Warmte + H3 Energie
De leerling kan :
-het proces van verbranden beschrijven
-de verspreiding en isolatie van w armte verklaren en toepassen
-de manieren van opw ekking van elektrische energie en de gevolgen daarvan beschrijven
- het omzetten van energie van de ene vorm naar de andere vorm beschrijven en hierover berekeningen uitvoeren

Je bestudeert de theorie (boek en/of ELO)
Je bekijkt de video's in de ELO. Je maakt de opgaven en alle TestJeZelfs (TJZ) van H2 en H3 in de ELO.
Je kijkt na met de ELO en verbeterd de opgaven in je w erkboek
Je oefent de verbeterde opgaven in je w erkboek
Je oefent opgaven met berekeningen uitvoeren
Je leert de formules gebruiken met de grootheden en eenheden. Waar mogelijk gebruik je de “formule-driehoek”

 

 H4 Elektrische energie + H9 Schakelingen
De leerling kan:
-elektrische schakelingen ontw erpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren
-elektrische energie opw ekking, distributie en gebruik beschrijven en toepassen
-beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzen beargumenteren
-de w erking van de dynamo en transformator beschrijven met begrippen uit het magnetisme

Je bestudeert de theorie (boek en/of ELO)
Je bekijkt de video's in de ELO. Je maakt de opgaven en alle TestJeZelfs (TJZ) van H4 en H9 in de ELO.
Je kijkt na met de ELO en verbeterd de opgaven in je w erkboek
Je oefent de verbeterde opgaven in je w erkboek
Je oefent opgaven met berekeningen uitvoeren
Je leert de formules gebruiken met de grootheden en eenheden. Waar mogelijk gebruik je de “formule-driehoek”

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: natuur- en scheikunde IRB TL4
H5 Geluid

Toets

Schriftelijk

70 min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code nsk14202

Eindtermen NASK1/K/8

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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H5 Geluid
De leerling kan:
-de eigenschappen van geluid toepassen, de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten
-geluid vastleggen met een oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie, amplitude en toonhoogte bepalen
-de w erking van een luidspreker uitleggen

Je bestudeert de theorie (boek en/of ELO)
Je bekijkt de video's in de ELO. Je maakt de opgaven en alle TestJeZelfs (TJZ) van H5 in de ELO.
Je kijkt na met de ELO en verbeterd de opgaven in je w erkboek
Je oefent de verbeterde opgaven in je w erkboek
Je oefent opgaven met berekeningen uitvoeren
Je leert de formules gebruiken met de grootheden en eenheden.
Waar mogelijk gebruik je de “formule-driehoek”

 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: biologieRB TL4
Vakinleiding:

Planten en dieren en hun samenhang - Het lichaam in stand houden

Toets

Schriftelijk

90 min

3p1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4101

Eindtermen BI/K/6 -  BI/K/9

Basisvaardigheden

Praktische opdracht

Practicum

40 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code bi4102

Eindtermen BI/K/2

Oriëntatie op leren en werken - Mensen beïnvloeden hun omgeving - Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

Praktische opdracht

Schriftelijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4201

Eindtermen BI/K/1 - BI/K/7 / BI/V/3

15

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101.
Leerling moet voor deze toets thema 1, thema 2 en thema 4 leren van het lesboek. Het gaat hier om de thema's planten, ecologie en voeding en
vertering. Alle basisstoffen die in deze thema's voorkomen dienen geleerd te moeten w orden.

4102.
Tijdens dit practicum moet de leerling laten zien dat zij in staat zijn een preparaat te maken en scherp te stellen onder een microscoop. Daarnaast
dienen ze een tekening te maken aan de hand van de aangeleerd tekenregels (lesboek 3A).

4201.
Leerling moet een w erkstuk maken over het thema mens en milieu (thema 3). In dit w erkstuk moeten alle onderw erpen uit de  basisstoffen van het
boek terugkomen

4202.
Leerling moet voor deze toets thema 5, thema 6 en thema 7 leren van het lesboek. Het gaat hier om de thema's gasw isseling, transport en opslag,
uitscheiding en bescherming. Alle basisstoffen die in deze thema's voorkomen dienen geleerd te moeten w orden.

 

De kandidaat kan:
- de relaties noemen die ze onderling en met hun omgeving hebben.
De kandidaat kan:
- vorm, w erking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
- hun onderling verband toelichten.
 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenw erken, experimenteren en informatie
verw erven en verw erken.
 

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang aangeven van biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij.
De kandidaat kan
- toelichten dat de mens voor voedsel, w ater, zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie en recreatie van ecosystemen afhankelijk is
- beschrijven hoe de mens ecosystemen kan beïnvloeden
- en toelichten w aarom de mens er belang bij heeft een duurzame relatie tussen mens en milieu te bevorderen.
De kandidaat kan zelfstandig informatie verw erven, verw erken en verstrekken in het kader van het sectorw erkstuk.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: biologieRB TL4
Het lichaam in stand houden - Bescherming - Bescherming en antistoffen

Toets

Schriftelijk

90 min

3P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code bi4202

Eindtermen BI/K/9 - BI/K/10 - BI/V/1

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan:
- vorm, w erking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
- hun onderling verband toelichten.
De kandidaat kan toelichten hoe (infectie)ziekten zich ontw ikkelen, hoe ze zich verspreiden en hoe men zich daartegen beschermt.
De kandidaat kan de manier w aarop het lichaam zich beschermt tegen antigenen door middel van antistoffen beschrijven en toelichten hoe deze
bescherming kunstmatig kan w orden verhoogd.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: economieRB TL4
Vakinleiding:

Consumptie -  Verrijkingsstof

Toets

Schriftelijk

70min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4101

Eindtermen EC/K/4A - EC/V/1

Verrijkingsstof - Arbeid en productie

Toets

Schriftelijk

70 min

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4102

Eindtermen EC/V/1 - EC/K/5A

17

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 t/m 4
Hoofdstuk 2 paragraaf 2.1 t/m 4

4102.
Hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 t/m 4
Hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 t/m 4

4201.
Hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 t/m 4
Hoofdstuk 6 paragraaf 6.1 t/m 4

4202.
Hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 4
Hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 4

 

De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en
sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
De kandidaat heeft inzicht in de achtergronden van de problematiek betreffende:
- de ontw ikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld
- de systematiek en uitgangspunten van loon- en inkomstenbelasting
- de oorzaken en gevolgen van de w aardeverandering van geld
- de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te gaan
 

De kandidaat heeft inzicht in de achtergronden van de problematiek betreffende:
- de ontw ikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld
- de systematiek en uitgangspunten van loon- en inkomstenbelasting
- de oorzaken en gevolgen van de w aardeverandering van geld
- de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te gaan
De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, w inst, toegevoegde w aarde, arbeid,
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, w erkgelegenheid, w erkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: economieRB TL4
Arbeid en productie - Overheid en bestuur - Verrijkingsstof

Toets

Schriftelijk

70 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4201

Eindtermen EC/K/5A - EC/K/6 - EC/V/1

Internationale ontwikkelingen

Toets

Schriftelijk

50 min

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code ec4202

Eindtermen EC/K/7

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, w inst, toegevoegde w aarde, arbeid,
arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, w erkgelegenheid, w erkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
De kandidaat heeft inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus
De kandidaat heeft inzicht in de achtergronden van de problematiek betreffende:
- de ontw ikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld
- de systematiek en uitgangspunten van loon- en inkomstenbelasting
- de oorzaken en gevolgen van de w aardeverandering van geld
- de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te gaan
 

De kandidaat heeft inzicht in internationale economische betrekkingen zoals Nederland als open economie, de Europese Unie,
ontw ikkelingsproblematiek en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: lichamelijke opvoedingRB TL4
Vakinleiding:

Bewegen op muziek

Toets

Praktijk

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4101

Eindtermen LO1/K/2 - LO1/K/3

Actuele bewegingsactiviteiten

Toets

Praktijk

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4102

Eindtermen LO1/K/9

Zelfverdediging

Toets

Praktijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4201

Eindtermen LO1/K/4

19

Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE

 

4101.  Bew egen op muziek

4102.  Mountainbike

4201.  Zelfverdediging

4202.  Turnen

De kandidaat kan in bew egingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)w erken en
informatie verw erven en verw erken.
De kandidaat ontw ikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in bew egen en sport die bijdragen tot de ontw ikkeling van de eigen
leerkansen, zoals:
- Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen
- Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen bew egingssituaties op gang te kunnen brengen en houden
- In bew egingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en w inst en verlies
- Verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bew egingssituaties
- Oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bew egen en sport
- Kritisch ref lecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen w ensen, motieven en mogelijkheden.

De kandidaat kan alleen en in samenw erking met anderen tw ee nieuw e, actuele bew egingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een
aanbod dat bij voorkeur niet behoort tot één van de hierboven genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld w ater-, w inter- of outdoorsporten).
 

De kandidaat kan alleen en in samenw erking met anderen de volgende spelen uitvoeren:
- Een slag- en loopspel, drie doelspelen, tw ee terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of
tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen
en daarbij:
- Zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: lichamelijke opvoedingRB TL4
Turnen

Toets

Praktijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lo4202

Eindtermen LO1/K/5

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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De kandidaat kan alleen en in samenw erking met anderen één of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren:
- Steun- en vrij springen, herhaald springen, zw aaien, balanceren en acrobatiek
en daarbij:
- Adequaat omgaan met risico's en meehelpen bij regelende taken, w aaronder hulpverlenen.
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: Rekenen 2FRB TL4
Vakinleiding:

Toets op 2F niveau

Toets

Schriftelijk

90 min

11Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Ja

Code R2F4101

Eindtermen 2F

Toets op 2F niveau

Toets

Schriftelijk

90 min

12Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code R2F4201

Eindtermen 2F

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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Vakinleiding: De te bestuderen stof per schoolexamen kun je vinden in de studiew ijzer van dit vak in de ELO van Magister. Het eindcijfer SE komt
w ordt als volgt berekend:
((SE<code> x <w eging>) + (<code> x <w eging>)/ <w eging totaal>  = cijfer SE
 

4101. Toets op 2F niveau

4201. Toets op 2F niveau
 

afronden - getallen - verhoudingen - meten&meetkunde - verbanden
 

afronden - getallen - verhoudingen - meten&meetkunde - verbanden
 



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Vak: loopbaan oriëntatie en begeleidingRB TL4
Vakinleiding:

HA1 coachgesprek 1

Handelingsdeel

Mondeling

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4101

Eindtermen

HA2 loopbaandossier 1

Handelingsdeel

Schriftelijk

variabel

1P1Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4102

Eindtermen

HA3 coachgesprek 2

Handelingsdeel

Mondeling

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4201

Eindtermen

HA4 loopbaandossier 2

Handelingsdeel

Schriftelijk

variabel

1P2Moment

Wijze van toetsing:

Weegfactor:

Tijdsduur:

Type toets:

Omschrijving:

Herkansing: Nee

Code lob4202

Eindtermen

Als er geen moment staat ingevuld kun je het moment van afname herleiden uit de code. De codes corresponderen met het vak, de lesperiode en de toets: De letters staan voor het vak, het eerste c ijfer 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

Type toetsen: T =T oets P=Praktische opdracht   Vorm toetsen: M=Mondeling, PC=Practicum, P=Praktijk, PS=Praktijk en Schrifteli jk, S=Schrifteli jk
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