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Beste jongelui,
Voor je ligt het ‘Programma van toetsing en afsluiting’ van de 4e klas van het schooljaar 20182019 voor de brede leerroute vmbo TL+ zoals in de infogids van de school omschreven
staat. De leerroute wordt zo genoemd omdat er standaard 8 examenvakken worden
gevolgd waar Dienstverlening en Producten. Het gaat hierbij in feite standaard om een
verrijkte gemengde leerweg, met een extra vak op je cijferlijst.
Net als in de 3e klas krijg je eerst weer een stuk algemene informatie, daarna informatie
over de verschillende vakken en ten slotte de bijlagen.
Het pta heeft een verplichtend karakter omdat wij hiermee als school aan de inspectie
kenbaar maken hoe wij het schoolexamen ingericht en ingevuld hebben. De vakbijlagen zijn
inhoudelijk gebaseerd op de wettelijk verplichte onderdelen/eindtermen zoals deze
beschreven staan op www.examenblad.nl in de syllabus van elk vak.
Afwijken van het pta in bijzondere omstandigheden kan alleen als de examencommissie,
eventueel in overleg met inspectie, goedkeuring verleend. Dit moet dan aan de inspectie
gemeld worden en in een formeel document aan de betreffende kandidaten kenbaar
gemaakt worden in de vorm van een erratum of persoonlijk pta namens de
examencommissie.

Het examen

Zoals je al weet bestaat het examen uit een schoolexamen en een centraal examen. Van het
schoolexamen heb je in de 3e klas al een deel achter de rug. Een aantal vakken heb je niet
gekozen of in de 3e afgerond. Die vakken heb je dus met alleen een schoolexamen afgesloten.
Bij de vakken waar je nu mee doorgaat is het eindcijfer van het 3e jaar het eerste
periodecijfer van het 4e jaar.
Het 4e jaar zelf is verdeeld in 3 periodes, met elk een speciale toetsweek waarin van elk
examenvak, uitgezonderd CKV/tekenen, een toets afgenomen wordt. De duur van
theorietoetsen in de toetsweek is minimaal 60 minuten en maximaal 80 minuten exclusief
dagopening en exclusief eventuele verlengtijd. Er worden maximaal 2 theorietoetsen per
dag afgenomen. Luistertoets, mondeling spreekvaardigheid of praktische toets als 3e toets die
dag mag, mits daarvoor geen extra voorbereidend leerwerk vereist wordt.

Je (persoonlijk) toetsrooster wordt uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de toetsweek
definitief gepubliceerd op de website van het Calvijn College. Het conceptrooster wordt vaak al
veel eerder gepubliceerd maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Net als vorig jaar worden alle cijfers gegeven op één decimaal nauwkeurig. Je hebt altijd het
recht je werk in te zien met de manier waarop je cijfer tot stand is gekomen. Als je het met de
beoordeling niet eens kunt zijn, heb je het recht bezwaar te maken tot 3 werkdagen na het
verstrekken van je cijfer.
Als je het schoolexamen dit jaar hebt afgerond, vormt dat de helft van je eindcijfer. Je moet
trouwens het schoolexamen afgerond hebben voor het centraal examen begint.
Vanuit de school krijg je voor het centraal examen begint ook een overzicht van de cijfers die
je voor het schoolexamen hebt behaald. Deze moeten door jou ook gecontroleerd worden. En
je moet hiervoor je handtekening zetten. Als er cijfers niet kloppen, moet je dit binnen 5 dagen
na het ontvangen van je cijferkaart, melden bij je teamleider. Hij zal de mogelijke onjuistheid
samen met betreffende docent nagaan en eventueel een nieuwe cijferkaart verstrekken.
Het centrale examen vormt de andere helft van je eindcijfer. Het centrale examen is voor
alle leerlingen in deze leerwegen in Nederland gelijk. Het bestaat voor alle vakken uit een
centraal schriftelijk eindexamen. Het schriftelijk eindexamen kun je vergelijken met een
schriftelijke toets zoals je die ook bij het schoolexamen vaak hebt gehad. Je examen wordt
echter ook nog eens nagekeken door een leraar of lerares van een andere school.
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Het profielwerkstuk.

Je moet ook een profielwerkstuk maken. In principe doe je dit in de periode oktoberfebruari. Indien een andere periode beter past gelet op de keuze van je onderwerp dan
kan dat met instemming van je deelteamleider en de examensecretaris. De
examensecretaris bevestigt de afspraak die jullie dan maken in een kort briefje.
Dat werkstuk maak je over een maatschappelijk onderwerp of een onderwerp dat te
maken heeft met de beroepswereld die bij de sector die jij hebt gekozen (of meerdere
sectoren) past. Het is dus niet zo dat de stof precies binnen één vak moet passen. Je mag
kennis en vaardigheden uit alle vakken gebruiken. Aan dit werkstuk moet je minimaal 20
uur besteden. Er wordt niet alleen gekeken naar het eindresultaat, maar ook hoe jij
gewerkt hebt. Je krijgt vooraf instructie over het maken van het profielwerkstuk en je
krijgt dan ook een overzicht van de punten waarop jouw werkstuk zal worden beoordeeld.
Jouw werkstuk wordt door 2 leraren van je eigen school beoordeeld. Zij bekijken of jouw
werkstuk onvoldoende, voldoende of goed is. Je krijgt er dus geen cijfer voor. Het
profielwerkstuk telt ook niet mee bij één bepaald vak, maar de beoordeling komt apart op
je examencijferlijst. Op je cijferlijst komt ook de titel van je werkstuk te staan. Let er op
dat je alleen een diploma kunt krijgen als je profielwerkstuk met voldoende of goed
beoordeeld wordt.
Voor het maken van je profielwerkstuk moet je ook informatie verzamelen of een
onderzoek doen. Om je hierbij te helpen kun je een aantal dagen mee gaan bij een bedrijf
of instelling die binnen de door jouw gekozen sector valt. Tijdens deze dagen kun je op
zoek gaan naar antwoorden op hoofd- en deelvragen.

Kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer 1:

Deze vakken maken wel deel uit van het schoolexamen, maar ze kennen geen
centraal examen.
Voor kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding krijg je op het diploma geen cijfer, maar
een beoordeling met voldoende of goed. Je moet aan het eind van klas 4
minimaal een voldoende hebben. Dat betekent dat jij je naar het oordeel van je
docent binnen jouw mogelijkheden voor dat vak voldoende moet hebben ingezet. Als je
geen voldoende beoordeling hebt, moet je in de periode tussen toetsweek 3 en een
week voor aanvang van het Centraal Examen een grote, vervangende opdracht
uitvoeren die voldoende moet zijn afgerond. Bij een onvoldoende mag je wel
meedoen met het centrale eindexamen, maar je kunt geen diploma halen. Alle reden
dus om je voor dit vak in te zetten.
Voor maatschappijleer 1 haal je een schoolexamencijfer en dat telt in de
slaag/zakregeling net zo mee als bijvoorbeeld het cijfer voor het vak Nederlands. Je kunt
er dus compensatiepunten mee behalen en je kunt er op zakken. Ook hier is er dus alle
reden voor jou om er goed je best voor te doen.

Deeltoetsen

Een deeltoets is vergelijkbaar met onze gangbare so’s en mo’s op basis van het opgegeven
huiswerk en kan worden afgenomen zonder deze vooraf te hebben aangekondigd.
Iedereen moet voldoen aan een minimum aantal van 2 deeltoetscijfers per periode. Heb je
één of meerdere deeltoetsen gemist, dan wordt door de docent bepaald welke deeltoetsen
je moet inhalen.

Examenreglement

Onze school hanteert in de eerste plaats het examenreglement volgens ‘Eindexamenbesluit
VO” zoals dat gepubliceerd wordt via www.overheid.nl . In de laatste schoolweek wordt
belangrijke informatie voor het Centraal Examen schriftelijk meegegeven, samen met het
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examenrooster.
In de tweede plaats hebben we een aantal school specifieke regels tijdens schoolexamens
van de toetsweken. Deze worden hierna verder uitgewerkt:

Zaal- en lokaalgebruik
•
•
•
•
•

Geen jassen, tassen e.d. in de examenruimte; (ook geen mobieltje!).
Voor aanvang van de toets zitten leerlingen niet op de tafels.
Na afloop van de toets afval mee nemen.
Er wordt voorkomen dat er onnodig papier gebruikt wordt (niet vooraf van namen
voorzien).
Grote vellen papier voor uitwerkingen en kleine blaadjes dienen als kladpapier.

Het begin van de toets
•
•
•
•

•

De aangewezen docent begint met bijbellezen en gebed.
De aangewezen docenten controleren op absenten
De opgaven worden uitgedeeld onder absolute stilte in de zaal.
Leerlingen die te laat op een toets verschijnen kunnen bij binnenkomst aan de
toets beginnen, maar krijgen geen extra tijd. Eindtijd is eindtijd, tenzij de leerling
een geldige reden heeft, dit vooraf ter beoordeling door locatiedirecteur of
examensecretaris.
Indien door omstandigheden een toets later begint dan in het draaiboek staat
aangegeven, moet deze tijd aan het einde van de toets worden bijgeteld. Dit
wordt gemeld in het draaiboek!

Tijdens de toets
•
•
•
•

Surveillanten houden 100% toezicht en verrichten geen andere werkzaamheden
zoals correctiewerk, een boek lezen of met een pc/laptop/mobiel met andere
dingen bezig zijn, enz.
Indien een leerling recht heeft op standaard verlenging van de toets staat dit in
het draaiboek van de surveillanten aangegeven!
Indien er bijzondere omstandigheden voor een leerling gelden, staat dit eveneens
in het draaiboek.
Indien er tijdens een zitting door een leerling wordt aangegeven dat deze niet in
staat is de zitting verder af te ronden of indien een leerling onwel wordt, verlaat
een van de surveillanten met de leerling de zaal en wordt direct de
examensecretaris, de locatiedirecteur of de desbetreffende teamleider in kennis
gesteld. De teamleider bepaalt in overleg met examensecretaris en de leerling of
en hoe de toets verder wordt afgerond. In principe geldt dat een eenmaal
begonnen toets geldig is, ook als een leerling de toets niet af kan ronden.

Het innemen van de toetsen
•

•

Eén van de surveillanten geeft dit moment aan; één of meer andere surveillanten
halen het in te leveren werk en de opgaven op en de eerstgenoemde surveillant
geeft (nadat iedereen die vertrekt het werk ingeleverd heeft) het sein tot vertrek.
Indien (een aantal van) de leerlingen direct aansluitend een 2e toets moeten
maken, geldt de volgende procedure;
o Het gemaakte werk en de opgaven van alle leerlingen en van de
afdeling/het leerjaar innemen.
o Daarna de leerlingen die geen toets meer hebben, laten vertrekken.
o Vervolgens de opgaven voor de 2e toets uitdelen.
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In alle gevallen geldt dat:
•
•
•

de leerling verantwoordelijk is voor het inleveren van het gemaakte werk;
de uitwerkingen die buiten de zaal geweest zijn niet meer mogen worden
ingeleverd;
een leerling die buiten de zaal ontdekt een deel van het werk niet gemaakt te
hebben, mag niet opnieuw worden toegelaten.

Mobiele telefoon + sanctie:
•

•

•

Tijdens de toetsweek en het CE mag je geen mobiele telefoon, smart watch of
ander communicatiemiddel bij je hebben. (Je kunt hem bij de ingang in de mobiel
box doen.)
Als tijdens de toets of het examen blijkt dat je hem toch bij je hebt (als je telefoon
afgaat of een surveillant ziet hem) wordt je telefoon ingenomen en op het werk
wordt een aantekening gemaakt bij welke vraag dat is gebeurd. Dit wordt ook op
het procesverbaal vermeld.
Na de toets neemt de examencommissie, nadat je gehoord bent door de
deelteamleider, een besluit. In principe is dat het cijfer 1. Alleen in zeer bijzondere
omstandigheden behoudt de commissie zich het recht voor om anders te besluiten.

Wanneer een kandidaat handelt in strijd met de regels, is artikel 5
Onregelmatigheden van toepassing uit het examenreglement
‘Eindexamenbesluit’:
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel
ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onregelmatigheid
schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan
de directeur maatregelen nemen.
Als onregelmatigheid wordt onder meer beschouwd: het zich onttrekken aan enig
deel van het eindexamen door bijvoorbeeld ongeldig verzuim, het niet volledig, niet
op tijd of helemaal niet inleveren van werkstukken, verslagen, taken, opdrachten en
dergelijke. Fraude hoort ook tot de onregelmatigheden. Een verdere uiteenzetting
van onregelmatigheden volgt op de volgende pagina.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of
het centraal examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer
toetsen van het schoolexamen of het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel
van het schoolexamen of het centraal examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na
een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het
hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een
volgend tijdvak van het centraal examen.
3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen,
wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de
kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
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4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor
voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school
in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de
directeur geen deel uitmaken.
5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen 5 dagen
nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij
de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen
2 weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd
heeft verlengd met ten hoogste 2 weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo
nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden
gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het
bepaalde in de laatste volzin van het 2e lid. De commissie deelt haar beslissing
schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.

Nadere uiteenzetting van onregelmatigheden.

Onder onregelmatigheid wordt verstaan dat je jezelf niet houdt aan de officiële
examenregels.
In ieder geval is het volgende van belang:
• Voor alle toetsen geldt dat je geen gebruik mag maken van
zend/ontvangstmogelijkheden zoals mobiele telefoon.
• Bij alle toetsen dien je de instructies van de docent op te volgen.
• Fraude, ongeoorloofd afwezig zijn en plagiaat vallen ook onder onregelmatigheden.
o Plagiaat is het overnemen van stukken tekst, ideeën, ontwerpen en
theorieën van anderen zonder de bron te vermelden. Dit behoort ook tot
fraude. Duidelijke voorbeelden van plagiaat zijn:
 Een werkstuk van iemand anders inleveren alsof het eigen werk is.
 Korte of lange stukken tekst uit een bron kopiëren zonder de bron
te vermelden in de literatuurlijst
 Een paar veranderingen aanbrengen in een tekst (of grafiek of
figuur) en doen alsof het zelf bedacht is.
 Zoveel woorden of ideeën overnemen uit een bron dat dit het
grootste deel van je verslag uitmaakt, geldt als plagiaat - zelfs als
je wél naar de bron verwijst.
 Overschrijven van medeleerlingen en zelfs samenwerken met
medeleerlingen zonder dat te vermelden. Als een leerling eraan
twijfelt of hij mag samenwerken, is het verstandig dit bij de
desbetreffende docent na te vragen.

In alle gevallen van een onregelmatigheid neemt de voorzitter van de examencommissie
een beslissing in de vorm van een maatregel, sanctie of een combinatie van beiden.
Ben je zonder geldige reden afwezig bij een onderdeel van het schoolexamen, dan wordt
als sanctie in ieder geval het cijfer 1 toegekend.
Voorafgaand aan de beslissing van de voorzitter van de examencommissie, word jij altijd
eerst gehoord. Je mag je daarin laten bijstaan, bijvoorbeeld door je ouders/verzorgers.
Van de beslissing krijgen jij en je ouders/verzorgers schriftelijk bericht en dit bericht gaat
ook naar de inspectie. Als je het met de beslissing niet eens bent, kun je binnen 3 dagen
schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van beroep. Hun namen en het postadres lees
je in één van de bijlagen. De gestelde bezwaartermijn mag niet worden overschreden.
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Bezwaartermijn

Een leerling heeft tot 5 werkdagen na uitreiking van de rapportkaart mogelijkheid tot het
indienen van bezwaren tegen een cijfer. Dit betreft niet een bezwaar over de vaststelling
van een cijfer (dit moet tijdens de bespreking van het gemaakte werk gebeuren), maar
over een foute vermelding op de rapportkaart. Het is dus van belang dat je zelf goed je
pta-cijfers bijhoudt, zodat je ze kunt controleren als je de rapportkaart krijgt. Deze kaart
moet je direct na controle ondertekenen en teruggeven aan je mentor. Wanneer de
bezwaartermijn verstreken is, wordt het werk vernietigd, en kunnen dus geen cijfers meer
gewijzigd worden.
Zoals je wel gemerkt zult hebben zijn er verschillende momenten om bezwaren in te
dienen. Samenvattend:
Bezwaar tegen de vaststelling van een cijfer: binnen 3 werkdagen na inzage
van het werk bij de docent.
Bezwaar tegen een vermelding op de rapportkaart: binnen 5 werkdagen bij
de deelteamleider.
Bezwaar tegen een sanctie: binnen 5 werkdagen bij de commissie van beroep.

Te laat bij schoolexamen of centraal examen

Ben je zonder geldige reden te laat bij een toets, dan krijg je uitsluitend het restant van de
volledige tijd die voor dat onderdeel staat. Bij een toets in de toetsweek word je vanaf het
moment dat de helft van de toetsduur is verstreken niet meer toegelaten. Je wordt ook
niet meer toegelaten als er al leerlingen de examenzaal verlaten hebben. Bij het centraal
examen word je tot uiterlijk een half uur na aanvang van het examen toegelaten. Als je
door (legitieme) omstandigheden nog later bent, ben je in dat geval aangewezen op het
volgende tijdvak.

Niet (op tijd) inleveren

Als je onderdelen van het examendossier zonder legitieme reden niet inlevert tijdens de
les, ben je verplicht het gemaakte werk direct na schooltijd naar de docent te mailen en
het werkstuk de eerstvolgende lesdag in te leveren of het werkstuk dezelfde dag
persoonlijk bij de docent in te (laten) leveren.
Indien je het werkstuk niet conform bovenstaande wordt ingeleverd, wordt na melding en
hoor- en wederhoor door of namens de examencommissie het cijfer 1 gegeven.

Verhindering deelname aan (deel)toetsen of toetsen in de toetsweek

Het kan voorkomen dat je door ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet kunt
deelnemen aan een (deel)toets of een toets in een toetsweek. Je ouders/verzorgers
melden dit dan voor aanvang van de lessen/toetsen aan de school.
In overleg met je leraar wordt dan een tijdstip afgesproken waarop je de (deelt)toets
alsnog kunt maken. Als het om een gemiste toets in de toetsweek gaat, wordt er een
datum en tijdstip afgesproken door de examensecretaris.
Alle in een periode gemiste en verplichte deeltoetsen moeten in elk geval ingehaald zijn
vóór het begin van de toetsweek. (zie bijlage)

Verhindering deelname aan (een)centraal examen

Het kan voorkomen dat je door ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet kunt
deelnemen aan een centraal examen. Je ouders/verzorgers melden dit dan direct aan de
directeur of examensecretaris van de school.
Het gemiste centraal examen kun je dan alsnog maken in het 2e of 3e tijdvak, dus
tegelijk met de herexamens.
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Afronding van cijfers

Alle cijfers voor toetsen en opdrachten worden afgerond op 1 decimaal. Het uiteindelijke
cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen wordt eveneens afgerond op 1
decimaal. Het eindcijfer per vak wordt afgerond op gehele getallen en dan wordt gekeken
of je bent geslaagd.

Handtekening SE-cijfers

Na iedere periode van het schoolexamen controleer je of je behaalde cijfers juist in
Magister staan. Na afronding van alle onderdelen van het schoolexamen wordt jou
nogmaals gevraagd om alle cijfers die in Magister zijn ingevoerd te controleren. Je plaatst
vervolgens een handtekening, waarmee je aangeeft dat de cijfers correct in Magister staan.
Is een cijfer niet in orde, bespreek dit dan met de docent van het vak waarvan het cijfer
niet juist is. Als de cijfers gecorrigeerd zijn, zet je alsnog je handtekening. Om te kunnen
controleren of je behaalde cijfers kloppen, is het advies om zelf tijdens het schooljaar je
cijfers te noteren en om alle nagekeken toetsen in te zien.

Rekentoets

Iedereen moet ook het rekenexamen afleggen. Dit komt ook op de eindlijst in de vorm van
een cijfer. Om een diploma te kunnen krijgen moet je wel de rekentoets gedaan hebben.
Je hebt in klas 4 nog 3 kansen om de rekentoets te halen of te verbeteren naar een hoger
niveau.

Herkansingsregeling

1. Schoolexamentoetsen van de toetsweken:
• Je mag na toetsweek 1 en na toetsweek 2 voor 1 toets herkansen,
ongeacht het cijfer. Toetsweek 3 heeft geen herkansingsmogelijkheden.
• Sta je na de toetsweek voor het vak godsdienst gemiddeld
onvoldoende, inclusief cijfer godsdienst van de toetsweek, dan ben je
verplicht om voor het vak godsdienst te herkansen. Hiermee vervalt dan
je keuzevrijheid om een ander vak te herkansen
• Indien niet alle po’s, hd’s in de voorafgaande periode tijdig zijn
ingeleverd en één of meerdere hd’s niet positief zijn afgerond, vervalt
daarmee eveneens je herkansingsmogelijkheid.
• Het hoogste cijfer na de herkansing telt.
2. Handelingsopdrachten (hd’s) zijn bijna altijd herkansbaar. Je weet al dat deze
toetsen alleen afgevinkt kunnen worden als je ze voldoende hebt gedaan.
Omdat je geen diploma kunt behalen als je deze opdrachten niet voldoende hebt,
mag je ze herkansen. Let op: alle herkanste handelingsopdrachten moeten
vóór de toetsweek van periode 3 voldoende zijn afgesloten.
3. Centrale examens:
Na de uitslag van het examen heb je het recht om van één vak het centraal
schriftelijk examen over te doen. Dit recht geldt dus ook als je niet bent gezakt.
Na de herkansing geldt het hoogste van de 2 behaalde cijfers.
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Inzage en bewaren examenwerk
1. Na de examenuitslag van respectievelijk tijdvak 1 en tijdvak 2, mag het examenwerk
van het Centraal Examenwerk op afspraak ingezien worden door de kandidaat onder
toezicht van examensecretaris of examinator. Hiervan mogen geen foto’s of kopieën
gemaakt worden. Na inzage wordt het werk wederom bewaard conform de termijn
genoemd in lid 2.
2. Het werk van het schoolexamen en het Centraal Examen van de kandidaten, samen
met o.a. het profielwerkstuk en andere opdrachten het examendossier vormend en
de lijsten bedoeld in artikel 56 van het eindexamenbesluit worden gedurende ten
minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door
examensecretaris, ter inzage voor belanghebbenden.
3. De kandidaat kan, tot uiterlijk één maand na het verstrijken van de in lid 2 genoemde
termijn zijn werk van het Centraal Examen bij de examensecretaris opvragen.
Indien het werk binnen genoemde termijn niet wordt opgevraagd, wordt het door de
examensecretaris vernietigd.

Slaag/zakregeling

We maken nu onderscheid tussen vakken met een cijferbeoordeling en overige vakken of
onderdelen. In artikel 35 van het examenreglement staat precies omschreven wanneer je
geslaagd bent. Hieronder wordt dat samengevat.
1.
Vakken met een cijferbeoordeling.
Het gaat hier om minimaal 7 vakken: Nederlands, Engels, 2 sectorvakken, 2 of 3 vrij
gekozen vakken en maatschappijleer 1.
Je bent geslaagd als je voldoet aan één van de onderstaande regels:
- je hebt hooguit 1 x een 5 en verder voldoendes
- je hebt hooguit 1 x een 4, verder voldoendes en minstens 1 x een 7 of hoger
- je hebt hooguit 2 x een 5, verder heb je voldoendes en minstens 1 x een 7
of hoger.
2.
Overige vakken/onderdelen
Je bent geslaagd als je daarnaast voldoet aan alle 4 de onderstaande regels:
- je de rekentoets gedaan hebt
- je staat voor kunstvakken 1 voldoende of goed
- je staat voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed
- je sectorwerkstuk is beoordeeld met voldoende of goed
3.
Het CE-cijfer van Nederlands moet 5 of hoger zijn
4.
Het gemiddelde van alle CE-cijfers moet 5,5 of hoger zijn

NB.1 Bij het bepalen van de uitslag kan het zo zijn dat een kandidaat gezakt is op basis van
het gemiddelde CE met de gevolgde 8 vakken en alsnog slaagt als we een keuzevak laten
vallen. Dat heeft wel tot gevolg dat de leerling een diploma GL krijgt en moet voldoen aan
de eisen van het profiel D&P.

PTA – VMBO – GTLW4 – 18/19

10

Samengevat ziet het examen voor de verrijkte gemengde leerweg vmbo er
dus als volgt uit:
Vakken
Nederlands
Engels
Wiskunde
Sectorvak 2
D&P
Keuzevak 1
Keuzevak 2
Rekenen
Maatschappijleer 1
Sectorwerkstuk
Kunstvakken 1
Lichamelijke opvoeding

Schoolexamen
½ Eindcijfer
X
X
X
X
X
X
X

Schoolexamen
Eindcijfer
X
X
X
X

Centraal Examen
½ Eindcijfer
X
X
X
X
X
X
X
Centraal examen
X

Beoordeling
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Onv./vold./goed
Onv./vold./goed
Onv./vold./goed

↓
Geslaagd/gezakt

In dit pta is geprobeerd je zo goed mogelijk informatie te geven. Heb je toch nog vragen,
kom er dan gerust mee. Voor jou is belangrijk dat je regelmatig werkt en vooral niet te
laat begint met de voorbereiding op je toetsen of het maken van opdrachten.
We wensen jullie de gezondheid, kracht en wijsheid toe, nodig om al je schoolwerk en
ook je examens dit jaar te kunnen doen. We hopen dat je in al deze dingen de hulp van
de Heere steeds nodig zult hebben en daar ook om zult vragen. Het is goed en nodig om
je uiterste best te doen, maar voor ons allemaal geldt daarbij toch: “Zoek eerst het
koninkrijk van God”.
J. Bakker, voorzitter examencommissie
C.B. Beeke, secretaris examencommissie Goes
N.J. Flikweert, secretaris examencommissie Tholen
J.H. Guiljam, secretaris examencommissie Middelburg
H.A.D. Jacobse, secretaris examencommissie Krabbendijke
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Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Godsdienst

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving

periode

a Ethiek (keuze uit hoofdstukken E1 t/m E5, door docent te bepalen) P2

6

type
Praktische

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

3

Nee

opdracht
omschrijving
b Huiswerkcijfer Hoofdstuk B1 en B2

periode

type

P2

Praktische

einddatum duur weging her
12/10/18

1

Nee

opdracht
omschrijving
c Toetsweek 1: Toets Hoofdstuk 1 en 2

omschrijving
d Apologetiek (Hoofdstuk E6, uitwerking door docent te bepalen)

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

60

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Praktische

21/12/18

3

3

Ja

Nee

opdracht
omschrijving
e Huiswerkcijfer Hoofdstuk B4 en B5

periode

type

P3

Praktische

einddatum duur weging her
21/12/18

1

Nee

opdracht
omschrijving
f Toetsweek 2: Hoofdstuk B4 en B5

omschrijving
g Hoofdstuk B3

periode

type

TW2

Schriftelijke

einddatum duur weging her
60

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Handelings

3

22/03/19

Ja

Ja

deel
omschrijving
h Wereldgodsdiensten (keuze uit hfdst. E7 en E8, docent bepaald)

periode

type

P4

Praktische

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

opdracht
omschrijving
i Toetsweek 3: Hoofdstuk B6

periode

type

TW3

Schriftelijke

einddatum duur weging her
60

Toets

min.

3

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Het blijvend Getuigenis deel 4 (tekstboek en werkboek).
Schoolexamens
SEC1 = 6 x sec1 + 3 x a + 1 x b + 3 x c + 3 x d + 1 x e + 3 x f + 1 x h + 3 x i
24

Opmerkingen
Schooljaar 2018/2019
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Nederlands

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Deeltoetsen minimaal 2.

9

periode

type

P2

Verz.

Docent bepaalt welke onderdelen.

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

3

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
b Toetsweek 1 spreek- en luistervaardigheid

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Mondelinge
Groeps
Toets

80

Debat: kandidaat neemt deel aan het VMBO-debat. Docent geeft aan
hoe dit voorbereid en eventueel van te voren ingeleverd moet worden.
omschrijving
c Deeltoetsen: minimaal 2.

periode

type

P3

Verz.

Docent bepaalt welke onderdelen.

3

Nee

min.

einddatum duur weging her
21/12/18

3

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
d Toetsweek 2: schrijfvaardigheid PC

periode

type

TW2

Computer

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Toets

Kandidaat maakt met behulp van de computer een functionele
schrijfopdracht.
omschrijving
e Leesvaardigheid

einddatum duur weging her

Febr. 2019

Deze toets houdt in: teksten met vragen en een samenvatting.
omschrijving
f Deeltoetsen, minimaal 2.

g Toets woordspelling

3

Ja

Ja

min.
periode

type

P4

Verz.

Docent bepaalt welke onderdelen.
omschrijving

80

3

einddatum duur weging her
22/03/19

45

3

Nee

Deeltoetsen

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Toets

Voor 01/05/19 45

3

Nee

min.
omschrijving
h Kijk- en luistervaardigheid

periode

type

P4

Kijk/

De kandidaat dient een aantal vragen te beantwoorden naar aanleiding
van een op de videoband opgenomen programma.
omschrijving
i Inleveren fictiedossier. De docent geeft eisen aan

einddatum duur weging her
Maart

90

2

Nee

luistertoets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Handelings

Wordt beoordeeld als deeltoets.

22/03/19

Ja

deel

omschrijving
j Toetsweek 3: literatuur spreekvaardigheid

Mondeling toelichten van fictievormen naar aanleiding van fictiedossier.
De kandidaat moet minstens 6 boeken lezen uit de daarvoor uitgereikte
boekenlijst VMBO. Hierover vindt een gesprek plaats. De docent geeft
eisen en voorbereiding aan. Daarnaast geeft de docent ook aan of en
hoeveel voorbereidingstijd nodig is.

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Mondelinge
Individuele
Toets

25

4

Nee

min.

Gebruikt lesmateriaal
Methode Taalpunt NL en aangereikte readers / katernen.
Schoolexamens
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Nederlands

Toetsen
SEC1 = 9 x sec1 + 3 x a + 3 x b + 3 x c + 3 x d + 3 x e + 3 x f + 3 x g + 2 x h + 4 x i
36

Opmerkingen
Examenstof
- Leesvaardigheid: teksten met open en meerkeuzevragen + samenvatting.
- Schrijfvaardigheid: functionele schrijfopdracht.
Je docent geeft aan in welke boeken + readers dat staat.

Schooljaar 2018/2019
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Frans

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a P.O. land, volk, cultuur

9

periode

type

P2

Praktische

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

1

Nee

opdracht
omschrijving
b Basis- en leervaardigheden

periode

type

P2

Verz.

(HCE, examendeeltoetsen, grammatica)

einddatum duur weging her
12/10/18

2

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
c Toetsweek 1: schrijfvaardigheid en leesvaardigheid

omschrijving
d Basis- en leervaardigheden

periode

type

TW1

Computer

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

(HCE, examendeeltoetsen, grammatica)

einddatum duur weging her

21/12/18

6

2

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
e Toetsweek 2: Complete KLT van een voorgaand jaar

omschrijving
f KLT van huidig jaar

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Kijk/

60

luistertoets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Kijk/

22/03/19

4

4

Nee

Nee

luistertoets
omschrijving
g Basis- en leervaardigheden

periode

type

P4

Verz.

(HCE, examendeeltoetsen, grammatica)

einddatum duur weging her
22/03/19

2

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
h Toetsweek 3: gespreksvaardigheid

(voorbereidingstijd 25 minuten)

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Mondelinge
Individuele
Toets

20

6

Nee

min.

Gebruikt lesmateriaal

Franconville, HCE, Cito KLT, Cito Spreekvaardigheid, Leesstrategieen, eigen materiaal docent.
Schoolexamens
SEC1 = 9 x sec1 + 1 x a + 2 x b + 6 x c + 2 x d + 4 x e + 4 x f + 2 x g + 6 x h
36
Opmerkingen
Toegestane hulpmiddelen; bij (e) schrijfvaardigheid mag gebruik worden gemaakt van ‘Mijn woordenboek.nl' en de
woordenboeken F/N, N/F.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Duits

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a PO Kennis land en samenleving

12

periode

type

P2

Praktische

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

1

Nee

opdracht
omschrijving
b Basis- en leervaardigheden

periode

type

P2

Verz.

HCE, grammatica, taalfunctiezinnen

einddatum duur weging her
12/10/18

3

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
c Toetsweek 1: KLT van voorgaand jaar (1+2)

omschrijving
d Basis- en leervaardigheden

periode

type

TW1

Kijk/

60

luistertoets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

HCE, grammatica, taalfunctiezinnen

einddatum duur weging her

21/12/18

4

3

Nee

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
e Leesvaardigheid 3

periode

type

P3

Schriftelijke

einddatum duur weging her
21/12/18

3

Nee

Toets

omschrijving
f Toetsweek 2: schrijfvaardigheid

omschrijving
g KLT van huidig jaar (3 en 4)

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Computer

60

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Kijk/

22/03/19

6

4

Ja

Nee

luistertoets
omschrijving
h Basis- en leervaardigheden

periode

type

P4

Verz.

HCE, grammatica, taalfunctiezinnen

einddatum duur weging her
22/03/19

2

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
i Leesvaardigheid 4

periode

type

P4

Schriftelijke

einddatum duur weging her
22/03/19

3

Nee

Toets

omschrijving
j Toetsweek 3: gespreksvaardigheid (voorbereidingstijd 25 min.)

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Mondelinge
Individuele
Toets

20

7

Nee

min.

Gebruikt lesmateriaal
Methode Tschus, HCE Eindexamenidioom, Spreekhulp, Wortwechsel, eigen materiaal docent, Eindexamenbundel.
Schoolexamens
SEC1 = 12 x sec1 + 1 x a + 3 x b + 6 x c + 3 x d + 3 x e + 4 x f + 4 x g + 2 x h + 3 x i + 7 x j
48
Opmerkingen
TW1 schrijfvaardigheid: gebruik online woordenboek zoals bijv. www.vandale.nl
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Engels

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Deeltoetsen

periode

type

P2

Verz.

Minimaal 2 (betreffende lesstof ter voorbereiding op de verschillende
schoolexamens en het centraal schriftelijk examen.
omschrijving
b Toets leesboek 3

c Toetsweek 1, schriftelijke vaardigheidstoets

omschrijving
d Deeltoetsen

periode

type

P2

Schriftelijke

e Handelingsopdracht

f Toetsweek 2: Schrijfvaardigheid

omschrijving
g Kijk / luistervaardigheid

h Deeltoetsen

i Toets leesboek 4

j Toetsweek 3, spreekvaardigheid

einddatum duur weging her
12/10/18

45

1

Nee

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

75

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

21/12/18

45

4

2

Ja

Nee

Deeltoetsen

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Handelings

21/12/18

Ja

deel

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Computer

75

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Kijk/

22/03/19

90

5

5

Ja

Nee

luistertoets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Verz.

22/03/19

2

Nee

Deeltoetsen

periode

type

P4

Schriftelijke

Leesboek (met evt. aangevuld van teksten en/of artikelen) wordt
individueel of klassikaal gelezen en getoetst.
omschrijving

Nee

type

Minimaal 2 (betreffende lesstof ter voorbereiding op de verschillende
schoolexamens en het centraal schriftelijk examen.)
omschrijving

2

periode

Toetsen aangeleverd door CITO.
omschrijving

12/10/18

min.

Collage/fotoboek ter voorbereiding op het mondeling schoolexamen
Engels.
omschrijving

einddatum duur weging her

Toets

Minimaal 2 (betreffende lesstof ter voorbereiding op de verschillende
schoolexamens en het centraal schriftelijk examen.
omschrijving

Nee

Deeltoetsen

Leesboek (met evt. aangevuld van teksten en/of artikelen) wordt
individueel of klassikaal gelezen en getoetst.
omschrijving

9

einddatum duur weging her
22/03/19

45

1

Nee

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Mondelinge
Individuele
Toets

25

5

Nee

min.

Gebruikt lesmateriaal
HCE (examenidioom)
Backbone Grammar
Speak Up
Examenbundel
Schoolexamens
Schooljaar 2018/2019
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Engels

Toetsen
SEC1 = 9xsec1 + 2 x a + 1 x b + 4 x c + 2 x d + 5 x f + 5 x g + 2 x h + 1 x i + 5 x j
36

Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Geschiedenis

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Hoofdstuk 1 en 2

9

periode

type

P2

Verz.

H1
Nederland van 1848 - 1914

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

3

Nee

Deeltoetsen

H2
Europa in de jaren 1914 - 1939
omschrijving
b Toetsweek 1

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

H1
Nederland van 1848 - 1914

4

Ja

H2
Europa in de jaren 1914 - 1939
omschrijving
c Hoofdstuk 3 en 4

H3
Nederland in de jaren 1914 - 1939

12/12/18

3

Nee

Deeltoetsen

H4
De Tweede Wereldoorlog
omschrijving
d Toetsweek 2

periode

type

TW2

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Praktische

H3
Nederland in de jaren 1914 - 1939

einddatum duur weging her
4

Ja

H4
De Tweede Wereldoorlog
omschrijving
e PO historisch verslag

Onderzoek onderwerp m.b.t. historisch overzicht.

15/03/19

6

Nee

opdracht

omschrijving

periode
P4

f Hoofdstuk 5 en 6

H5
De wereld na 1945

type
Verz.

einddatum duur weging her
22/03/19

3

Nee

Deeltoetsen

H6
Nederland na 1945
omschrijving
g Toetsweek 3

H5
De wereld na 1945

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Schriftelijke

80

Toets

min.

4

Ja

H6
Nederland na 1945
Gebruikt lesmateriaal
Geschiedeniswerkplaats vmbo kgt 4 examenboek.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Geschiedenis

Toetsen
Schoolexamens
SEC1 = 9xsec1 + 3 x a + 4 x b + 3 x c + 4 x d + 6 x e + 3 x f + 4 x g
36

Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Aardrijkskunde

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Deeltoetsen, minimaal 2 maximaal 4

omschrijving
b Toets hoofdstuk 1 en 2 weer en klimaat

omschrijving
c Onderzoek weer en klimaat

14

periode

type

P2

Verz.

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

20

3

Nee

Deeltoetsen

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P2

Schriftelijke

12/10/18

45

4

Nee

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P2

Handelings

12/10/18

Nee

deel
omschrijving
d Toetsweek 1 weer en klimaat

omschrijving
e Deeltoetsen, minimaal 2 maximaal 4

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

21/12/18

7

3

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
f Toets hoofdstuk 1 en 2 water

omschrijving
g Toetsweek 2: water

omschrijving
h Deeltoetsen, minimaal 2 maximaal 4

periode

type

P3

Schriftelijke

einddatum duur weging her
21/12/18

45

4

Nee

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Verz.

22/03/19

7

3

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
i Toets hoofdstuk 1 en 2 bevolking en ruimte

omschrijving
j Toetsweek 3 bevolking en ruimte

periode

type

P4

Schriftelijke

einddatum duur weging her
22/03/19

45

4

Nee

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Schriftelijke

80

Toets

min.

7

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Katernen van ''de Geo", uitgeverij Thieme Meulenhoff
-

weer en klimaat

-

water

-

bevolking en ruimte

Schoolexamens
Schooljaar 2018/2019
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Aardrijkskunde

Toetsen
SEC1 = 14 x sec1 + 3 x a + 4 x b + 7 x d + 3 x e + 4 x f + 7 x h + 3 x i + 4 x j + 7 x k
56

Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Maatschappijleer

Toetsen
omschrijving

periode

a Verzameling deeltoetsen, waaronder huiswerkcijfer H5

omschrijving
b Praktische opdracht

P2

type
Verz.

einddatum duur weging her
12/10/18

45

1

Nee

Deeltoetsen

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P2

Praktische

Over een maatschappelijk relevant onderwerp.

12/10/18

2

Nee

opdracht

omschrijving
c TW1: H5 Rechtsstaat

omschrijving
d Praktische opdracht

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

60

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Praktische

Onderzoek met betrekking tot een maatschappelijk relevant onderwerp.
omschrijving
e Toets H3 Media

omschrijving
f Verzameling deeltoetsen waaronder H3 en H4

omschrijving
g TW2: H3 Media en H4 Politiek

21/12/18

3

2

Ja

Nee

opdracht
periode

type

P3

Schriftelijke

einddatum duur weging her
21/12/18

45

2

Nee

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

21/12/18

45

1

Nee

Deeltoetsen

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Schriftelijke

60

Toets

min.

3

Ja

Gebruikt lesmateriaal

Leefwijzer KGT Hoofdstuk 3,4,5
Schoolexamens
SEC1 = 1 x a + 2 x b + 3 x c + 2 x d + 2 x e + 1 x f + 3 x g
14
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Wiskunde

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Deeltoetsen over H3 + H6

5

periode

type

P2

Verz.

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

1

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
b Toetsweek 1: H3 en H6

omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

80

Toets

min.

type

einddatum duur weging her

periode
P3

c Deeltoetsen over H2, H4 en H7

Verz.

21/12/18

3

1

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
d Toetsweek 2: H2, H4 en H7

omschrijving
e Deeltoetsen over H5 en H8

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Verz.

22/03/19

4

1

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
f Toets H1 Statistiek en kans

omschrijving
g Toetsweek 3: H2, H3, H4, H5, H6, H7 en H8

periode

type

P4

Schriftelijke

einddatum duur weging her
22/03/19

40

1

Nee

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Schriftelijke

80

Toets

min.

4

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Getal & Ruimte 4kgt deel 1 en deel 2
Schoolexamens
SEC1 = 5 x sec1 + a + 3 x b + c + 4 x d + e + f + 4 x g
20

Opmerkingen
Examenstof H2 t/m H8
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Natuur- en scheikunde 1

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving

periode

type

P2

Verz.

a Minimaal 2 deeltoetsen over de hoofdstukken 2, 3 en 4

omschrijving
b Toetsweek 1: praktische toets over de hoofdstukken 2, 3 en 4

omschrijving

omschrijving

einddatum duur weging her
12/10/18

45

2

Nee

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Prakticum

105

Toets

min.

type

einddatum duur weging her

P3

c Minimaal 2 deeltoetsen over de hoofdstukken 1, 5 en 6

d Toetsweek 2: Schriftelijke toets over de hoofdstukken 1 t/m 6

Nee

Deeltoetsen

periode

omschrijving

5

Verz.

21/12/18

45

2

2

Nee

Nee

Deeltoetsen

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Verz.

e Minimaal 2 deeltoetsen over de hoofdstukken 7, 8, 9, 10 en 11

22/03/19 45 min

3

2

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving

periode

type

P4

Praktische

f Minimaal 1 praktische opdracht

omschrijving
g Toetsweek 3: schriftelijke toets over de hoofdstukken 7 t/m 11

einddatum duur weging her
22/03/19

45

1

Nee

opdracht

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Schriftelijke

80

Toets

min.

3

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Er wordt gewerkt uit de methode NOVA voor VMBO-KGT. Bij het tekstboek horen 2 werkboeken. De Plusstof behorende bij
paragraaf 5.3 wordt ook behandeld en getoetst.

Schoolexamens
SEC1 = 5 x sec1 + 2 x a + 2 x b + 2 x c + 3 x d + 2 x e + 1 x f + 3 x g
20
Opmerkingen
Bij alle toetsen mag gebruik gemaakt worden van een BINAS informatieboek. Bij elke toets wordt de eerder behandelde
stof bekend verondersteld.
Voor het centraal schriftelijk examen dienen alle hoofdstukken van de methode NOVA deel 4 VMBO-KGT Nask1
bestudeerd te worden.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Natuur- en scheikunde 2

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Minimaal 2 deeltoetsen over de behandelde stof

9

periode

type

P2

Verz.

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

2

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
b Praktische opdracht over behandelde stof

omschrijving
c Toetsweek 1: toets over H1, H2 en H5

omschrijving
d Minimaal 2 deeltoetsen over de behandelde stof

periode

type

P2

Praktische

einddatum duur weging her
12/10/18

45

1

Nee

opdracht

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Verz.

21/12/18

6

3

Ja

Nee

Deeltoetsen

omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

Prakticum

105

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P4

Verz.

e Toetsweek 2: Prakticumtoets over onderwerpen uit H1 t/m H5 en H8
TW2

omschrijving
f Minimaal 2 deeltoetsen over de behandelde stof

22/03/19

6

2

Nee

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
g Praktische opdracht over de behandelde stof

omschrijving
h Toetsweek 3: toets over H6, H7 en H9

periode

type

P4

Praktische

einddatum duur weging her
22/03/19

45

1

Nee

opdracht

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Schriftelijke

80

Toets

min.

6

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Nova Handboek en werkboeken nask 2 - scheikunde 4 vmbo GT
Schoolexamens
SEC1 = 9 x sec1 +2 x a + 1 x b + 6 x c + 3 x d + 6 x e + 2 x f + 1 x g + 6 x h
36
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Biologie

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Toetsweek 1 Stof: H3, H7 en H8

omschrijving
b Toetsweek 2 Stof: H6, H9 en H10

omschrijving

type

einddatum duur weging her

TW1

Schriftelijke

80

Toets

min.

periode

type

einddatum duur weging her

TW2

Schriftelijke

80

Toets

min.

type

einddatum duur weging her

P4

De verzameling deeltoetsen bevat per periode minimaal drie toetsen.
Dit kunnen ook praktische opdrachten en cijfers voor huiswerkhouding
zijn.
omschrijving
d Toetsweek 3 Stof: H1, H11 en H12

Nee

periode

periode

c Deeltoetsen

4

Verz.

22/03/19

3

3

3

Ja

Ja

Nee

Deeltoetsen

periode

type

einddatum duur weging her

TW3

Schriftelijke

80

Toets

min.

3

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Nectar vmbo kgt 3 en 4.
Schoolexamens
SEC1 = 4 x sec1 + 3 x a + 3 x b + 3 x c + 3 x d
16
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Economie

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Deeltoetsen periode 2

9

periode

type

P2

Verz.

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

2

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
b Hoofdstuk 1

periode

type

P2

ST of WTO

einddatum duur weging her
Sept.

40

2

Nee

min.
omschrijving
c Hoofdstuk 2

periode

type

P2

ST of WTO

einddatum duur weging her
Sept.

40

2

Nee

min.
omschrijving
d Handelingsopdracht leervaardigheden

periode

type

P2

Handelings

einddatum duur weging her
Sept.

Ja

deel
omschrijving
e Toetsweek 1 ( hfdst. 1,2 en 3)

omschrijving
f Deeltoetsen periode 3

periode

type

P2

WTO

periode

type

P3

Verz.

einddatum duur weging her
4

Ja

einddatum duur weging her
21/12/18

2

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
g Hoofdstuk 4

periode

type

P3

ST of WTO

einddatum duur weging her
Nov.

40

2

Nee

min.
omschrijving
h Hoofdstuk 5

periode

type

P3

ST of WTO

einddatum duur weging her
21/12/18

40

2

Nee

min.
omschrijving
i Handelingsopdracht Arbeid en Productie

periode

type

P3

Handelings

einddatum duur weging her
21/12/18

Ja

deel
omschrijving
j Toetsweek 2 (hfdst. 4,5 en 6)

omschrijving
k Deeltoetsen periode 4

periode

type

P3

WTO

periode

type

P4

Verz.

einddatum duur weging her
4

Ja

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Deeltoetsen

omschrijving
l Hoofdstuk 7

periode

type

P4

ST of WTO

einddatum duur weging her
Febr.

40

2

Nee

min.
omschrijving
m Handelingsopdracht examenvoorbereiding

periode

type

P4

Handelings

einddatum duur weging her
22/03/19

Ja

deel
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Economie

Toetsen
omschrijving
n Toetsweek 3 (hfdst. 7 en 8)

periode

type

P4

WTO

einddatum duur weging her
4

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Pincode 4GT, 6e editie

Schoolexamens
SEC1 = 9 x sec1 + 2 x a + 2 x b + 2 x c + 4 x e + 2 x f + 2 x g + 2 x h + 4 x j + 1 x k + 2 x l + 4 x n
36
Leerstof CE: hoofdstukken 1 t/m 8
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Muziek

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

3

omschrijving

periode

type

a Theorie 1

P3

Handelings

omschrijving
b ICT-opdracht

Nee

einddatum duur weging her
22/03/19

45

Ja

deel

min.

periode

type

einddatum duur weging her

P3

Praktische

22/03/19

1

Nee

opdracht
omschrijving
c Speelstuk/zangstuk

periode

type

P4

Praktische

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

opdracht
omschrijving
d Speelstuk/zangstuk

periode

type

P4

Praktische

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

opdracht

Gebruikt lesmateriaal
Eigen materiaal.
Schoolexamens
SEC1 = 3 x sec1 + b + c + d
6
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Kunstvakken 1

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Culturele activiteit

periode

type

P3

Handelings

Culturele activiteit in een of enkele van de volgende kunstdisciplines:
beeldende kust, toegepaste kunst, bouwkunst, fotografie en muziek.
omschrijving
b Culturele activiteit

Culturele activiteit in een of enkele van de volgende kunstdisciplines:
beeldende kust, toegepaste kunst, bouwkunst, fotografie, muziek.

Nee

einddatum duur weging her
Ja

deel
periode

type

P4

Handelings

einddatum duur weging her
Ja

deel

Gebruikt lesmateriaal

Eigen materiaal sectie BV
Schoolexamens
Opmerkingen
Maand, tijdsduur en einddatum zijn i.v.m. het rooster en de culturele invulling per vestiging verschillend.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Beeldende Vorming

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her
1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Werkstuk rondom het thema lijn en vlak

periode

type

P2

Praktische

Nee

einddatum duur weging her
12/10/18

1

Nee

opdracht
omschrijving
b Werkstuk rondom het thema compositie

periode

type

P3

Praktische

einddatum duur weging her
21/12/18

1

Nee

opdracht
omschrijving
c Werkstuk rondom het thema contrast

periode

type

P4

Praktische

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

opdracht

Gebruikt lesmateriaal
Eigen materialen en gereedschappen sectie BV.
Schoolexamens
SEC = (SEC1 + a + b + c) / 4

Opmerkingen
Herkansing onvoldoende PTA-eindcijfer leerjaar 4.
Als het PTA-eindcijfer van leerjaar 4 onvoldoende is, krijg je een vervangende opdracht. Je moet deze opdracht
zelfstandig uitwerken. Als je de vervangende opdracht hebt gedaan, wordt je onvoldoende PTA-cijfer van leerjaar 4
vervangen door het cijfer dat je voor de vervangende opdracht hebt behaald.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Lichamelijke opvoeding

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Sec1 cijfer vmbo3

omschrijving
a Verzameling deeltoetsen

periode

type

P2

Verz.

Doelspel 1 en 2, Turnen zwaaien, terugslagspel, volleybal, atletiek
werpen
omschrijving
b Verzameling deeltoetsen

c Verzameling deeltoetsen

periode

type

P3

Verz.

d Sportoriëntatie

einddatum duur weging her
12/10/18

1

Nee

einddatum duur weging her
21/12/18

1

Nee

Deeltoetsen

periode

type

P4

Verz.

Doelspel 1 en 2, Turnen zwaaien, terugslagspel, volleybal, atletiek
werpen
omschrijving

Nee

Deeltoetsen

Doelspel 1 en 2, Turnen zwaaien, terugslagspel, volleybal, atletiek
werpen
omschrijving

3

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Deeltoetsen

periode

type

P4

Handelings

einddatum duur weging her
22/03/19

Ja

deel
omschrijving
e Zelfverdediging

periode

type

P4

Handelings

einddatum duur weging her
22/03/19

Ja

deel
omschrijving
f Bewegen en Regelen

periode

type

P4

Handelings

einddatum duur weging her
22/03/19

Ja

deel
omschrijving
g Werkhouding

periode

type

P4

Handelings

einddatum duur weging her
22/03/19

Ja

deel

Gebruikt lesmateriaal
Schoolexamens
SEC1 = 3 x sec1 + a + b + c
6

Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Dienstverlening en producten

Toetsen
omschrijving

periode
P2-P4

a Profieldeel 1 + 4

Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever.


Een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek
doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten
presenteren aan de opdrachtgever.



Een activiteit organiseren.



Facilitaire werkzaamheden uitvoeren.



Regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met
betrekking tot de organisatie van activiteiten herkennen,
benoemen en toepassen.

type
Verz.

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Deeltoetsen

Wensen inventariseren.
Activiteit plannen en voorbereiden.
Kostenberekeningen uitvoeren.
Activiteit evalueren.
Schoonmaakmiddeling en effecten op het milieu, veiligheid en
regelgevingen benoemen en toepassen.
Voorstellen doen voor inrichting van een milieustraat en toepassen.
Preventieve maatregelen beschrijven om de negatieve gevolgen van uit
een activiteit voor het milieu te beperken.
Pictogrammen en symbolen m.b.t. veiligheid en milieu herkennen,
uitleggen en toepassen.
Taken van beveiligers onderscheiden en benoemen.
Multimediale producten maken
Deeltaken:


Aan de hand van een programma van eisen:



Een digitaal ontwerp maken



Een instructiefilm maken



Een website ontwerpen en samenstellen



Een applicatie ontwerpen en maken

Wensen en eisen inventariseren en interpreteren.
Genres in beeldmateriaal onderscheiden.
n.a.v. informatie en script schrijven, uitwerken in globaal storybord en
dit beargumenteren.
Draaiboek, taakverdeling, materialenlijst opstellen voor opnames.
Kostenbegroting maken.
Kenmerken van app. Benoemen en vergelijken.
Analyseren van app.
Functionaliteit beschrijven.
Schematische weergave maken/aanvullen van de werking van een app.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Dienstverlening en producten

Toetsen
omschrijving
b Profieldeel 1 + 4

Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever.


Een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek
doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten
presenteren aan de opdrachtgever.



Een activiteit organiseren.



Facilitaire werkzaamheden uitvoeren.



Regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met
betrekking tot de organisatie van activiteiten herkennen,
benoemen en toepassen.

periode

type

P2-P4

Verz.deelto
ets/prak.op
dr.

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Informatie bespreken, opzoeken, verwerken en presenteren.
Voorzieningen, vergunningen, materialen, middelen en medewerkers
regelen.
Werkzaamheden met schoonmaakmiddelen uitvoeren volgens
voorschriften.
Werkzaamheden rondom hospitality uitvoeren.
Een ruimte gebruiksklaar maken en inrichten.
Hulpdiensten inzetten.
Vluchtroutes herkennen, gebruiken en maken.
Nood- en hulppost inrichten.
Multimediale producten maken
Deeltaken:


Aan de hand van een programma van eisen:



Een digitaal ontwerp maken



Een instructiefilm maken



Een website ontwerpen en samenstellen



Een applicatie ontwerpen en maken

Instructiefilm maken.
Camera bedienen.
Beelden bewerken en monteren.
Informatie om digitaal ontwerp te maken verwerken tot een brochure,
flyer, poster of nieuwsbrief.
Website bouwen en presenteren en beargumenteren.
Applicatie ontwerpen bouwen en toegankelijk maken voor gebruikers.
App presenteren. Keuzes uitleggen.
Werkzaamheden overleggen en bespreken met opdrachtgever.
Gebruikt lesmateriaal
De lesstof en de aftoetsing van de profieldelen 1 en 4 worden geïntegreerd aangeboden in de lesmodules van Dubbelklik
In klas 3 de modules: Sportschool, Tuincentrum en Hotel,
In klas 4 de modules: Vakantiepark en Out-Door
Schoolexamens
Het eindcijfer van de onderdelen (a) en( b) bestaan uit minimaal 8 deeltoetsen/opdrachten per onderdeel.
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Dienstverlening en producten

Toetsen
Het PTA Dienstverlening en Producten is geschreven voor het cohort 2017-2019, leerjaar 3 en leerjaar 4.
Profielvakken of profielmodulen en keuzevakken in de GT.
D&P kent vier profielvakken. In het examenprogramma voor de GT zijn twee van de vier verplicht.
Profielvak 1. Organiseren van een activiteit
In de dienstverlenende sector organiseren leerlingen een activiteit. Leerlingen onderzoeken de wensen van de
opdrachtgever, gaan binnen wettelijke kaders aan de slag met de voorbereiding en planning en zorgen voor de juiste
materialen en middelen. Ook doen zij facilitaire werkzaamheden en voeren werkzaamheden rond hospitality uit.
Profielvak 4. Multimediale producten makenHet profieldeel multimediale producten maken richt zich op digitale
technieken. Leerlingen leren onder andere over de vormgeving en lay-out van websites en maken zelf een website. Ook
bedenken ze een script, werken dit uit in een storyboard en maken een film.
Het Calvijn College heeft gekozen voor de onderstaande Keuzevakken:
In klas 3 én in klas 4 volgt de leerling één keuzevak. Wat in klas 3 is gevolgd, is niet meer mogelijk in klas 4.
Keuzevak 1. Presenteren, promoten en verkopen (Vooral gericht op doorstroom Economie)
In dit deel dat gericht is op presenteren, promoten en verkopen in de dienstverlenende sector, leren leerlingen media te
gebruiken en media-uitingen te maken. Ook beoordelen zij promotie-activiteiten en maken ze zelf een promotie-activiteit.
Keuzevak 2. Een product maken en verbeteren (vooral gericht op doorstroom Techniek)
In de categorie producten en productontwikkeling leren leerlingen tekeningen te lezen en met machines en
gereedschappen om te gaan bij het maken van een product. Daar hoort ook het ontwerpen van een product bij met
behulp van een technisch tekenprogramma.
Keuzevak 3. Mens en activiteit (vooral gericht op doorstroom Welzijn)
Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren.
Keuzevak 4. EHBO en het voorkomen van ongevallen
Kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken.
Het SE profiel DVPR wordt niet afgesloten in klas 3 met een apart cijfer.
De cijfers die behaald zijn in klas 3 worden als voortschrijdend gemiddelde meegenomen naar klas 4
Het CSPE wordt alleen afgenomen over de profieldelen 1 en 4
S.E. profiel D&P = (a + b)
2
Cijfer profielvak DVPR: (Cijfer SE Profiel+ Cijfer CSPE)/2
Cijfer keuzevak 1 en cijfer keuzevak 2 wordt in de berekening van het eindcijfer profiel DVPR vastgesteld op een heel
cijfer.
Combinatie cijfer DVPR: (S.E. keuzevak 1 + S.E. keuzevak 2+ 2x cijfer profielvak DVPR)/4
Het S.E. cijfer keuzevak wordt vóór de berekening van het eindcijfer afgerond op een heel cijfer.
Het cijfer profielvak DVPR wordt vastgesteld, door S.E. profiel op één decimaal + CSPE op één decimaal bij elkaar op te
tellen, vervolgens wordt gemiddelde bepaald. Dit cijfer wordt afgerond op een heel cijfer in de berekening van het
eindcijfer profiel DVPR.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Presenteren, promoten en verkopen

Toetsen
omschrijving

periode
P2-P4

a Taak 1

Verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen
(her)kennen, benoemen en professioneel toepassen

type
Verz.

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Deeltoetsen

De kandidaat kan:
1. media-uitingen met elkaar vergelijken en een beargumenteerde
keuze maken voor een medium gelet op bijvoorbeeld doel, doelgroep,
functionaliteiten en duurzaamheid.
2. voor een bepaald doel en een bepaalde doelgroep een media-uiting
maken.
3. kenmerken van media-uitingen benoemen en de verschillende
functies daarvan aangeven.
4. social media gebruiken en toepassen in een professionele zakelijke
context.
Er worden verschillende media uitingen met elkaar vergeleken.
Er wordt een eigen media uiting gemaakt voor een bepaalde doelgroep.

omschrijving
b Taak 2

periode

type

P2-P4

Verz.

Een product of dienst promoten en verkopen

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Deeltoetsen

De kandidaat kan:
1. omschrijven, benoemen en uitleggen waarom promotie belangrijk is.
2. een promotieplan maken en beoordelen.
3. een verkoopgesprek voeren.
Er wordt een promotieplan gemaakt.
omschrijving

periode

type

P2-P4 Handelings

c Taak 3

doelgericht informatie verstrekken en instructies geven

einddatum duur weging her
22/03/19

Nee

deel

De kandidaat kan:
1. met reacties van mensen omgaan.
2. uitleg, instructie, voorlichting en informatie geven aan publiek,
bezoekers en deelnemers.
3. gespreksvaardigheden toepassen.
4. gebruik maken van passende communicatiemiddelen.
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de
voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.
Leerling voert een verkoopgesprek.
Gebruikt lesmateriaal
Dubbelklik module Candy2You of programma J.C.

Schoolexamens
Verzameling deeltoetsen: Zowel onderdeel A als onderdeel B bestaat uit minimaal 2 deelcijfers.
Berekening cijfer Profiel D&P:

S.E. keuzevak = (a + b) / 2

Cijfer Profiel D&P: = (S.E keuzevak 1 + S.E. Keuzevak 2 + S.E. Profiel D&P + CSPE profiel)/4
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Presenteren, promoten en verkopen

Toetsen
Opmerkingen
Cijfer keuzevak wordt voor de berekening van het eindcijfer DVPR vastgesteld op een heel cijfer.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Product maken en verbeteren

Toetsen
omschrijving

periode
P2-P4

a Taak 1

De basisvaardigheden beheersen voor het tekenen in 3D
De kandidaat kan:
Teken technische symbolen en informatie op de werktekening
herkennen en begrijpen. Het gaat hier om:
- maataanduiding
- diameter
- doorsnede
- stuklijst
- aanzichten
- exploded view
- spaceclaim of sketchup
- 3-d printer

omschrijving
b Taak 2

type

einddatum duur weging her
22/03/19

Verz.

1

Nee

Deeltoetsen

periode

type

P2-P4

Verz.

Een eenvoudig product met een individu en groep maken en
verbeteren.
De kandidaat kan:
1. verschillende fases in een ontwerpcyclus herkennen.
2. verschillende fases in een ontwerpcyclus benoemen.

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Deeltoetsen

Activiteit uitvoeren.
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P2-P4 Handelings

c Taak 2

Procesbeoordeling.

22/03/19

Ja

deel

Reflectieverslag.
Gebruikt lesmateriaal
Dubbelklik module Spoorwegen + eigen materiaal.
Schoolexamens
Verzameling deeltoetsen: Zowel onderdeel A als onderdeel B bestaat uit minimaal 2 deelcijfers.
Berekening cijfer Profiel D&P:

S.E. keuzevak = (a + b) / 2

Cijfer Profiel D&P: = (S.E keuzevak 1 + S.E. Keuzevak 2 + S.E. Profiel D&P + CSPE profiel)/4
Opmerkingen
Cijfer keuzevak wordt voor de berekening van het eindcijfer DVPR vastgesteld op een heel cijfer.

Schooljaar 2018/2019

39

T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Mens en activiteit

Toetsen
omschrijving

periode
P2-P4

a Taak 1

Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden.

type

einddatum duur weging her
22/03/19

Verz.

1

Nee

Deeltoetsen

-gesprek opdrachtgever.
-kiezen van een activiteit(en).
-draaiboek maken.
omschrijving
b Taak 2 + 3

periode

type

P2-P4

Verz.deelto
ets/prak.op
dr.

periode

type

Een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren + een
eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten.

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Activiteit uitvoeren.
omschrijving

einddatum duur weging her

P2-P4 Handelings

c Procesbeoordeling

Reflectieverslag.

Ja

deel

Gebruikt lesmateriaal
Lesmodule mens en activiteit.
Schoolexamens
Verzameling deeltoetsen: Zowel onderdeel A als onderdeel B bestaat uit minimaal 2 deelcijfers.
Berekening cijfer Profiel D&P:

S.E. keuzevak = (a + b) / 2

Cijfer Profiel D&P: = (S.E keuzevak 1 + S.E. Keuzevak 2 + S.E. Profiel D&P + CSPE profiel)/4
Opmerkingen
Cijfer keuzevak wordt voor de berekening van het eindcijfer DVPR vastgesteld op een heel cijfer.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Voorkomen van ongevallen en EHBO

Toetsen
omschrijving

periode
P2-P4

a Taak 1 + 2

Schriftelijke verslaglegging.

type

einddatum duur weging her
22/03/19

Verz.

1

Nee

Deeltoetsen

omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P2-P4 Handelings

b Taak 3

EHBO vaardigheden worden uitgewerkt volgens het 5 stappenplan.
omschrijving
c Taak 4 + 5

Uitvoeren van EHBO vaardigheden
-een AED gebruiken;
-bewusteloosheid herkennen en slachtoffer van buik naar rugligging
positioneren;
-een (dreigende) flauwte herkennen en hierbij eerste hulp verlenen;
-ademhalingsstoornissen herkennen, slachtoffer in stabiele zijligging
positioneren, de greep van Heimlich toepassen;
-een uitwendige (open) wond herkennen en eerste hulp toepassen;
-een (ernstige) uitwendige bloeding herkennen en wonddrukverband
aanleggen;
-brandwonden koelen en steriel afdekken;
-een (open) botbreuk, ontwrichting herkennen en eerste hulp
toepassen;
-een kneuzing, verstuiking herkennen en verzorgen;
-oogletsel gevaren herkennen en risico benoemen;
-een neusbloeding stoppen en splinter uit de huid verwijderen;
-eisen/criteria verbanddoos;

22/03/19

Ja

deel
periode

type

P2-P4

Verz.deelto
ets/prak.op
dr.

einddatum duur weging her
22/03/19

1

Nee

Gebruikt lesmateriaal
Dubbelklik module EHBO.
Schoolexamens
Verzameling deeltoetsen: Zowel onderdeel A als onderdeel B bestaat uit minimaal 2 deelcijfers.

Berekening cijfer Profiel D&P:
S.E. keuzevak = (a + c )/2

Cijfer Profiel D&P: = (S.E keuzevak 1 + S.E. Keuzevak 2 + S.E. Profiel D&P + CSPE profiel)/4
Opmerkingen
Cijfer keuzevak wordt voor de berekening van het eindcijfer DVPR vastgesteld op een heel cijfer.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Toetsen
omschrijving

periode

Handelings

a Taak 1

Taak: D&P Kern C 1.1 tot en 1.5
o Kwaliteitenreflectie
o Motievenreflectie
o Werkexploratie
o Loopbaansturing
o Netwerken


einddatum duur weging her
Juni 2018

Ja

deel

Portfolio-opdrachten Qompas VMBO-GT stap 1 t/m 8
-

Open dag / voorlichtingsavond
Oriëntatie beroepenvelden

omschrijving

periode

type
Handelings

b Taak 2

Taak: D&P Kern C 1.1 tot en 1.5
o Kwaliteitenreflectie
o Motievenreflectie
o Werkexploratie
o Loopbaansturing
o Netwerken


type

einddatum duur weging her
Mrt. 2019

Ja

deel

Portfolio-opdrachten Intergrip
- Ontdek je plek
- Ontdek je passie
- Ontdek je werkplek
- Zelf aan zet
- In gesprek met
- Voorlichtingsavond / Meeloopdag vervolgopleiding / Open
dag
- Oriëntatie beroepenveld

Gebruikt lesmateriaal
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) wordt niet afgesloten met een centraal examen, maar alleen met het
schoolexamen. Dit schoolexamen bestaat niet uit een aantal toetsen, maar uit opdrachten die je uitgevoerd moet hebben.
LOB heeft tot doel dat je je oriënteert op de wereld van arbeid en beroep. Dat doe je op basis van zogenaamde
loopbaancompetenties.
Deze loopbaancompetenties ontwikkel je tijdens LOB. In loopbaanreflectie gesprekken praat je met je mentor over je
voortgang, wat je gedaan hebt voor LOB en welke stappen je gaat zetten. LOB is geen vak en daarom vind je op het
lesrooster geen LOB-uren. LOB zit in alle vakken en vooral in het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten (D&P).
Aan het einde van het vierde leerjaar moet je je LOB-dossier klaar hebben. In het LOB-dossier laat je zien wat je allemaal
gedaan hebt en wat je ontdekt heb over jezelf.
Schoolexamens
Opmerkingen
LOB wordt niet afgesloten met een SE-toets.
Het LOB-dossier wordt afgetoetst met Voldoende of Onvoldoende.
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T VMBO gemengd/theor.

Studie: T VMBO gemengd/theor.

Vak: Rekentoets

Toetsen
omschrijving

periode

type

einddatum duur weging her

P1

Examencijfer vmbo3

omschrijving

periode

Nee

type
Handelings

a Rekenexamen 2ER / 2F / 3F

omschrijving

periode

omschrijving

periode

90

Ja

min.

type

einddatum duur weging her
Maart

90

Ja

deel

min.

type

einddatum duur weging her

Handelings

c Rekenexamen 2ER / 2F / 3F

jan.

deel

Handelings

b Rekenexamen 2ER / 2F / 3F

einddatum duur weging her

deel

mei/juni

90

Ja

min.

Gebruikt lesmateriaal
Methodesite ffLeren Rekenen.
Schoolexamens
Opmerkingen
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T VMBO gemengd/theor.

Bijlagen:
Deze bijlagen behoren bij het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het vierde leerjaar
van de Gemengde- en Theoretische leerweg van het Calvijn College.
Bijlage 1: (examenvakken en examinatoren)
De vakken waarin dit jaar een schoolexamen wordt afgelegd en de leraren die daarbij als
examinator per vestiging zijn aangewezen zijn:
GOES
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Natuur-/scheikunde 1
Natuur-/scheikunde 2
Biologie
Economie
DVPR
Maatschappijleer 1
Lichamelijke opv.
Beeldende vorming
Muziek
Godsdienst
Rekenen

: N.P. Blankenstijn-Janse, A.W.B. Overbeeke
: J.P.M. van Dam
: M.C. Bastiaanse-Verweij
: C.B. Beeke
: P.C. Wisse
: A.P. Bruinooge
: J.J. Kleppe
: A.L.J. Moerdijk
: A.L.J. Moerdijk
: S. Riemens
: M. Zandee
: S. Maljaars, G. de Nooijer-Janse
: A.W.B. Overbeeke, P.C. Wisse
: M. Walhout-de Looff
: P. van der Jagt
: F. Nieuwenhuyzen
: H. de Korte
: J.J. Kleppe

Examensecretaris
Voorzitter

: C.B. Beeke
: J. Bakker

KRABBENDIJKE
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Natuur-/scheikunde 1
Natuur-/scheikunde 2
Biologie
Economie
DVPR
Maatschappijleer 1
Lichamelijke opv.
Beeldende vorming
Muziek
Godsdienst
Rekenen

: C.J. Looij-Wisse
: H.A.D. Jacobse
: C.J. Ras-Nieuwenhuyzen
: J.G. Vriens
: J. Poortvliet
: C.M. van der Maas
: C. van Vliet
: A.J. den Dekker
: I. Danker
: L.J. Moerdijk
: M. Wisse
: G.L. Butijn-van den Berge, A.J. den Dekker,
: J. Poortvliet
: J.P. Vogelaar
: C.A. den Braber
: C. van der Steenhoven
: J.W. van de Graaf
: C. van Vliet

Examensecretaris
Voorzitter

: H.A.D. Jacobse
: J. Bakker
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MIDDELBURG
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Natuur-/scheikunde 1
Natuur-/scheikunde 2
Biologie
Economie
DVPR
Maatschappijleer 1
Lichamelijke opv.
Beeldende vorming
Godsdienst
Rekenen

: J.H. Guiljam
: W.L. Hirdes, J.T.R. Schroevers
: C.A.A. Kruize
: P.M. Kruis
: W.J. Bakker
: A.F. Bakker, A. Goedbloed
: I. van der Knijff
: P.W. Lock
: P.W. Lock
: ir. H. Boerhof
: J.P. Paardekooper
: A. van Leeuwen, J.P. Paardekooper
: W.C.J. Goudzwaard
: Q.L. Dingemanse, C.M. de Bel
: F.I. van der Maas, A. van Leeuwen
: W.C.J. Goudzwaard
: J.J.A. de Muijnck

Examensecretaris:
Voorzitter

: J.H. Guiljam
: J. Bakker

THOLEN
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Wiskunde
Natuur-/scheikunde 1
Natuur-/scheikunde 2
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
DVPR
Maatschappijleer 1
Lichamelijke opv.
Beeldende vorming
Godsdienst
Rekenen

: M. Christiaanse, W.A. Klippel – den Braber
: W.N. Everaers - Hagen, H.G. Roggeveen – de Meyer
: B.J. Lindhout - Janssen
: H.G. Roggeveen – de Meyer
: N.J. Flikweert
: N.J. Flikweert
: J.S. Brouwer
: B.C. van den Broek
: J.A. de Meyer
: A.T.W. de Mik
: J.J. van de Waerdt
: C.A.J. Brinkman, J.D. van Dam
: C.A.J. Brinkman
: J.J. Ringelberg
: A.C. Weststrate - Wessels
: M.A. van Steensel
: N.J. Flikweert

Examensecretaris
Voorzitter

: N.J. Flikweert
: J. Bakker
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Bijlage 2: (Commissie van Beroep)
Commissie van Beroep
Postbus 362
4460 AT Goes.
Bijlage 3a (Overzicht data m.b.t. Toetsweek en examen)
Voor zover er geen andere datum wordt genoemd in de vakbijlages moet je alle
schoolexamenonderdelen uit de eerste periode van leerjaar 4 uiterlijk hebben afgerond op
vrijdag 12 oktober 2018.
Toetsweek 1:
Dag
Datum
Vr
26-10
Ma
29-10

Ronde 1
Soort
tijd
Ronde 2
Soort
Tijd
Ec
WTO
80 min
Ak
ST
80 min
Nask1
PT
105 min
Fa
CT
60 min
Di
30-10
Wi
ST
80 min
Du
KLT
60 min
Wo
31-10
En
ST
75 min
Nask 2
ST
80 min
Do
1-11
Gd
ST
60 min
Gs
ST
80 min
Vr
2-11
Ma
ST
60 min
Bi
ST
80 min
Mondelinge toetsen Ne worden individueel of als groep ingeroosterd, via het persoonlijk
toetsrooster.
Vr
9-11
Uiterlijke datum aanmelding herkansing
Vr
16-11
Herkansingsdag (of inhaal moment) 5e t/m 8e uur

Voor zover er geen andere datum wordt genoemd in de vakbijlages moet je alle
schoolexamenonderdelen uit de tweede periode van leerjaar 4 uiterlijk hebben afgerond op
Vrijdag 21 december 2018.
Toetsweek 2:
Dag Datum Ronde 1 Soort
Ma 14-1
Fa
KLT
Nask1
ST
Di
15-1
Ma
ST
Wo 16-1
Wi
ST
Do
17-1
Ne
CT
Vr
18-1
Gd
ST
Ma 21-1
Du
CT
Vr
1-2
Uiterlijke datum
Do
7-2
Herkansingsdag

tijd
Ronde 2 Soort
80 min Ak
ST
80 min
60 min En
CT
80 min Nask 2
PT
80 min Gs
ST
60 min Bi
ST
60 min Ec
WTO
aanmelding herkansing
(of inhaal moment) 5e t/m
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Tijd
80 min
75 min
105 min
80 min
80 min
80 min
8e uur

Voor zover er geen andere datum wordt genoemd in de vakbijlages moet je alle
schoolexamenonderdelen uit de derde periode van leerjaar 4 uiterlijk hebben afgerond op
vrijdag 22 maart 2019.
Toetsweek 3:
Dag
Datum
Ronde 1
Soort
tijd
Ronde 2
Ma
1-4
Wi
ST
80 min
Di
2-4
Gs
ST
80 min
Ec
Wo
3-4
Ak
ST
80 min
Nask 2
Do
4-4
Bi
ST
80 min
Gd
Vr
5-4
Nask1
ST
80 min
Mondelinge toetsen Ne, En, Fa en Du worden individueel of als groep
persoonlijk toetsrooster. Dit kan al vanaf 28-3 ingepland worden
Ma
8-4
Inhaaldag toetsen 5e t/m 8e uur

Soort

Tijd

WTO
ST
ST

80 min
80 min
60 min

ingeroosterd, via het

Bijlage 3b Overzicht data Centraal Examen 2018.
Alle data die het Centraal Examen betreffen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
7 t/m 20 januari
4 t/m 17 maart
Eerste tijdvak
Dag
Datum
Maandag
15 apr
Dinsdag
16 apr
Woensdag 17 apr
Donderdag 18 apr
Maandag
6 mei
Dinsdag
7 mei
Woensdag 8 mei
Donderdag 9 mei
Vrijdag
10 mei
Maandag
13 mei
Dinsdag
14 mei
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag
17 mei
Maandag
20 mei

Rekentoets 2F en 3F
Rekentoets 2F en 3F
Vak
Aanvang
CSPE D&P
8:00 uur
CSPE D&P
8:00 uur
CSPE D&P
8:00 uur
CSPE D&P
8:00 uur
Reservedag CSPE 8:00 uur
Reservedag CSPE 8:00 uur
Reservedag CSPE 8:00 uur
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde

9:00 uur
9:00 uur
9:00 uur

27 mei t/m 9 juni

Rekentoets 2F en 3F

Tweede tijdvak
17 jun t/m 20 juni

Rooster is nog niet bekend

Vak

Aanvang

Biologie
Nederlands
Economie
Nask1
Frans
Wiskunde
Engels
Nask2

13:30 uur
13:30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

De uitslag van het Centraal Examen, eerste tijdvak, is woensdag 12 juni 2019.
De uitslag van het Centraal Examen, tweede tijdvak, is vrijdag 28 juni 2019.
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Bijlage 4 Overzicht toegestane hulpmiddelen.
Bij ieder vak zijn toegestaan:
• schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier;
• tekenpotlood;
• blauw en rood kleurpotlood;
• liniaal met millimeterverdeling;
• passer;
• geometrische driehoek;
• vlakgum;
• elektronisch rekenapparaat:
Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die:
a. op het lichtnet aangesloten moeten worden
b. tijdens het examen opgeladen moeten worden
c. geluidsoverlast bezorgen
d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of
ontvangstmogelijkheden
e. alfanumeriek zijn
f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster
Vakspecifieke hulpmiddelen
Alle AVO vakken
: Nederlands woordenboek .
Wiskunde
: Windroos.
NaSk1
: Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2
NaSk2
: Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2
Duits
: Woordenboek Duits – Nederlands
: Woordenboek Nederlands - Duits
Frans
: Woordenboek Frans – Nederlands
: Woordenboek Nederlands - Frans
Engels
: Woordenboek Engels – Nederlands
: Woordenboek Nederlands - Engels
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