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Voorwoord
 
 
Beste examenleerlingen,
 
Examen
Voor je zie je, digitaal of op papier het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van Curio prinsentuin van cooth. Jouw
examenperiode is in klas 3 begonnen. Je zit nu in klas 4 en je bent begonnen aan het laatste traject richting je centrale examens.
 
2 soorten toetsen
In klas 4 kun je 2 soorten toetsen krijgen:
Voortgangstoetsen. Deze toetsen staan niet in dit PTA, je ziet ze wel in jouw Magister. Deze toetsen tellen niet mee voor je examen.
Summatieve toetsen. Deze staan wel in dit PTA en tellen mee voor je examen.
 
Schoolexamens klas 4
Alle summatieve toetsen noemen we ook wel schoolexamens (afgekort: SE).
In klas 3 is het eerste deel van je schoolexamens afgenomen.
In klas 4 gaan we verder met schoolexamens voor lichamelijke oefening, loopbaanoriëntatie, zorg en welzijn, groen, dvpr, de
beroepsgerichte keuzevakken en de theorievakken.
 
Je schoolexamencijfer en examencijfer
De meeste schoolexamens hebben een weging in procenten. Alle schoolexamens voor bijvoorbeeld wiskunde hebben samen een
weging van 100%.
Aan het eind van klas 4 heb je alle schoolexamens van wiskunde gemaakt. Je hebt een eindgemiddelde van 6,7.
Je haalt voor je Centraal Examen een 6,5.
Het eindcijfer wiskunde wordt dan: (6,7 + 6,5) :2 = 6,6. Dit cijfer wordt dan afgerond naar een 7.
Een aantal vakken, zoals LO, heeft een andere weging. Ook hier vormen alle onderdelen samen een eindgemiddelde.
 
 
 
Wat staat er in het PTA?
In dit PTA staat per schoolexamen een korte uitleg, de weging, de exameneenheden, de duur van de toets, de toetsvorm, wel of niet
herkansbaar en of de toets in een schoolexamenweek wordt afgenomen.
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Om in klas 4 te kunnen slagen, moet je natuurlijk al jouw schoolexamens hebben afgerond.
 
Uitleg over de schoolexamens
Een uitgebreide uitleg over de schoolexamens krijg je van je vakdocent en staat in de ELO van Magister.
 
Exameneenheden
De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een vak af te sluiten worden uitgedrukt in exameneenheden. Deze vind je in de syllabus
van het vak op www.examenblad.nl Kies daar eerst het examenjaar, daarna je leerweg (vmbo TL, GL, KB of BB) en dan het vak. In de
syllabus kun je precies vinden welke exameneenheden er in het schoolexamen getoetst moeten en/of mogen worden en welke
exameneenheden er in het centraal examen afgetoetst worden.
 
Elk vak heeft een exameneenheid K1 (Oriëntatie op leren en werken). Deze valt voor alle vakken onder loopbaanoriëntatie.
Exameneenheid K2 (basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven
en verwerken) is verweven in alle schoolexamens en staat niet apart bij ieder vak vermeld.

De toetsvorm
Een toets kan op verschillende manieren afgenomen worden. Dit wordt met een letter aangegeven.
T=toets
H=handelingsdeel
P=praktijk
S=schriftelijk (zo'n toets kan ook digitaal afgenomen worden)
PS=praktijk en schriftelijk
M=mondeling
PC=practicum
W=werkstuk
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Herkansen
Je hebt het recht om te herkansen. Bij een herkansing telt altijd het hoogste punt. In het PTA zie je in de kolom “herkansing” aan het
vinkje þ of een schoolexamen herkansbaar is. Als dat vinkje er niet staat, is het schoolexamen niet herkansbaar.
 
Herkansen schoolexamens algemene vakken in klas 4
Klas 4 heeft 3 schoolexamenweken.
Na de eerste en tweede SE-week mag je een schoolexamen van een algemeen vak herkansen.
Na de derde schoolexamenweek mag je twee schoolexamens herkansen. De mogelijkheden zijn:
2 verschillende vakken (bv wiskunde SE4.1 en Engels SE4.1 ) uit 1 periode
2 verschillende vakken (bv wiskunde SE4.1 en Engels SE4.2) uit 2 periodes
2 toetsen van hetzelfde vak (bv wiskunde SE4.1 en wiskunde SE4.3 ) uit 2 periodes

Een toets die al eerder herkanst is, mag niet nogmaals gekozen worden.

Let wel: je moet je aanvraag voor een herkansing van een algemeen vak altijd voor een bepaalde datum en tijd gedaan hebben.
Daarna wordt je aanvraag niet mee in behandeling genomen.
 
Herkansen LO, beroepsgerichte keuzevakken en profieldelen
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Het herkansen van de algemene vakken staat los van het herkansen van herkansbare toetsen van het profieldeel of het herkansen
van (een deel) van een keuzevak. Afspraken over het herkansen van deze vakken maak je met de vakdocent.
 
Schoolexamen gemist?
Niet gemaakte schoolexamens moet je binnen twee weken nadat je weer op school bent ingehaald worden. Als je hieraan niet
voldoet, is niet voldaan aan de exameneisen. De examencommissie bepaalt dan de consequenties.
 
Handelingsopdracht
Een handelingsopdracht bestaat uit opdrachten die je moet uitvoeren. De opdrachten en het verslag waarin je je ervaringen weergeeft
moeten naar behoren zijn uitgevoerd. De meeste handelingsopdrachten hebben te maken met loopbaanoriëntatie. Ze kunnen ook bij
andere vakken voorkomen.
 
Examenreglement
In het examenreglement staan alle regels rondom de (school) examens beschreven. Je vindt het examenreglement op de site van
Curio prinsentuin van cooth onder schooldocumenten.
 
Tot slot
We raden jou en je ouder(s)/verzorger(s) aan dit PTA en het examenreglement goed door te lezen om problemen te voorkomen.
Wanneer er onduidelijkheden zijn over deze regeling of wanneer er problemen zijn met betrekking tot de schoolexamens of het
Centraal Examen, dan kun je terecht bij de examensecretaris.
 
Het team van Curio prinsentuin van cooth wenst je een zeer goede examenperiode toe met veel plezier en goede resultaten.
 
Namens het team van Curio prinsentuin van cooth,
 
Dhr. R. Engelse
 

 



PTA
Studie: PC basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: zorg en welzijn

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

Eindopdracht profieldeel mens en Gezondheid T PS variabel25þP/ZW/1zw3101

Eindopdracht profieldeel Mens en Omgeving T PS variabel25þP/ZW/2zw3102

Eindopdracht profieldeel Mens en Activiteit T PS variabel25þP/ZW/3zw4101

Eindopdracht profieldeel Mens en Zorg T PS variabel25þP/ZW/4zw4102

Aanvullend schoolexamen T PS 240 min100þP/ZW/1,2,3 en 4zw4103

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: PC basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: dienstverlening en producten

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

Eindopdracht profielmodule multimediale producten maken T PS variabel1þP/D&P/4         A6, B3dvpr3101

Eindopdracht profielmodule een product maken en verbeteren T PS variabel1þP/D&P/3     A3, A7, A9, A10, A11, A13, B5dvpr3102

Eindopdracht profielmodule organiseren van een activiteit voor

een werkgever
T PS variabel1þP/D&P/1, A2, A4, A5, A12, B1,  B4, B6dvpr4101

Eindopdracht profielmodule presenteren, promoten en
verkopen

T PS variabel1þP/D&P/2 , A1, A8, B2, B7dvpr4102

Aanvullend schoolexamen T PS 155 min4þP/D&P/1.2, 1.3dvpr4101

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: PC basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 Vak: groen

Inleiding

Schoolexamens

Toetsen
Code Omschrijving Type Vorm Weging DuurHerkEindtermen

Eindopdracht profieldeel Groene vormgeving en verkoop T PS variabel25þP/GR/4grn3101

Eindopdracht profieldeel Groene productie T PS variabel25þP/GR/1grn3102

Eindopdracht profieldeel Tussen productie en verkoop T PS variabel25þP/GR/2gr4101

Eindopdracht profieldeel Vergroening stedelijke omgeving T PS variabel25þP/GR/3gr4102

Aanvullend schoolexamen T PS 240 min100þP/GR/1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.2 en  
4.3

gr4103

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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