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(versie oktober 2020) 

 
 

LET OP: bevat wijzigingen i.v.m. coronacrisis, kleiner aantal 
toetsweken en nieuwe herkansingsregeling! 



Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting  
 
 
WIJZIGINGEN I.V.M. CORONACRISIS, AANTAL TOETSWEKEN EN NIEUWE 
HERKANSINGSREGELING 
 
De afgelopen maanden hebben we op school te maken gekregen met veel veranderingen. 
Als gevolg van de lock-down konden, aan het einde van schooljaar 2019-2020, niet alle 
toetsen in de geplande vorm worden afgenomen. Ook is besloten om het aantal 
toetsweken per schooljaar terug te brengen van vier naar drie (twee in het examenjaar). 
Tot slot is er een nieuw examenreglement goedgekeurd door de medezeggenschapsraad, 
waarin een nieuwe herkansingsregeling is opgenomen (hieronder lees je daar meer over, 
en zie ook het examenreglement).  
Door deze veranderingen waren wijzigingen nodig in het PTA. Deze wijzigingen hebben 
alleen betrekking op nog niet afgesloten onderdelen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld: 

- vermindering van het aantal PTA onderdelen (i.v.m. minder toetsweken) 
- stof wordt in een andere vorm of op een ander moment getoetst 
- verandering in de weging van een onderdeel 
- veranderingen in herkansingsmogelijkheden van toetsweektoetsen 

Als je vragen hebt over wijzigingen bij een specifiek vak, kun je terecht bij je vakdocent. 
Voor overige vragen over het PTA kun je terecht bij de examencommissie 
(examencommissie@kgcnijmegen.nl). 
 
 
Het schoolexamen en centraal examen  
 
Dit jaar sta je aan het begin van jouw examentraject. Zoals je waarschijnlijk weet, 
bestaat het eindexamen uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). In dit 
boekje tref je per examenvak een overzicht aan van alle onderdelen die meetellen voor 
jouw schoolexamen. Dit overzicht wordt ook wel het plan van toetsing en afsluiting (PTA) 
genoemd. Het bestaat uit toetsen, praktische opdrachten, hoofdonderwijs en 
handelingsdelen. Pas als je alle onderdelen uit het PTA hebt voltooid, kun je deelnemen 
aan het centraal schriftelijk examen. In het eindexamen wegen het SE en het CE even 
zwaar voor die vakken, waarin een CE wordt afgenomen. Sommige vakken worden alleen 
met een SE afgesloten.  
 
 
Het examenreglement 
 
De regels rondom de afname van de PTA-onderdelen staan vermeld in het 
examenreglement. Daarvan krijgen jullie ook een exemplaar uitgereikt. Als je dit PTA en 
het examenreglement naast elkaar legt, weet je precies wat er allemaal kan en mag en 
welke rechten en plichten je als leerling hebt. Beide documenten (PTA en 
examenreglement) worden ook gepubliceerd op de website van school, onder het kopje 
‘Onderwijs  Examens’. 
 
 
Overzicht van je behaalde resultaten 
 
In dit boekje kun je tevens je behaalde cijfers bijhouden; daarmee behoud je niet alleen 
zelf het overzicht van wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen, maar ook je 
klassenleraar, je decaan, je ouders, etc. kunnen dan je examenvorderingen volgen. De 
verantwoordelijkheid voor het invullen van dit boekje ligt bij jezelf. Daarnaast worden de 
resultaten van alle onderdelen uit het PTA ook in Magister verwerkt. Jij (en wanneer je 
minderjarig bent ook je ouders) kunnen daar ook de resultaten inzien. 



De verschillende vakken 
 
Niet alle vakken zijn voor jouw examenprogramma van belang; dat hangt samen met je 
vakkenkeuze. Lees het boekje goed door en ga op zoek naar de gegevens, die voor jou van 
belang zijn. Sommige vakken worden alleen met een schoolexamen afgesloten. 
Bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding (LO), dat met een ‘voldoende’ of ‘goed’ moet worden 
afgesloten. Ook maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (CKV), literatuur en 
algemene natuurwetenschappen (ANW, alléén bij vwo) hebben alleen een schoolexamen, 
maar worden afgesloten met een eindcijfer. Deze cijfers tellen (omdat het om ‘kleine 
vakken’ gaat) samen met het eindwerkstuk als één cijfer mee bij de slaag-zakregeling. Dit 
cijfer wordt het combinatiecijfer genoemd. In dit PTA zie je bij deze vakken steeds in de 
inleiding staan dat ze onderdeel zijn van het combinatiecijfer. 
Speciale aandacht verdienen ook de kunstvakken. Elk kunstvak bestaat uit een 
theoretische component (kunst algemeen) en een praktische component (drama, 
dans/euritmie, tekenen of beeldende vorming). Bij het bepalen van het SE-cijfer van jouw 
kunstvak telt kunst algemeen voor 60% mee. Het praktische vak (bijvoorbeeld drama) telt 
voor 40% mee. 
 
 
De verschillende typen SE-onderdelen 
 
Het PTA voor een vak kan bestaan uit toetsen, praktische opdrachten, hoofdonderwijs en 
handelingsdelen. Voor schriftelijke toetsen is afgesproken dat die alleen in de toetsweken 
worden gepland. De andere onderdelen kunnen ook buiten de toetsweken worden 
afgenomen. We vragen je speciale aandacht voor de handelingsdelen. Vaak gaat het hierbij 
om periodeschriften of werkstukken. Een handelingsdeel wordt niet beoordeeld met een 
cijfer maar moet naar behoren worden afgesloten. Als niet alle handelingsdelen naar 
behoren zijn afgesloten kun je niet deelnemen aan het centraal examen. 
 
 
Kolommen in het PTA 
 
Per vak tref je steeds de volgende kolommen aan:  
 
Moment  
Wanneer wordt het onderdeel afgesloten; 10 TW 1 betekent klas 10, toetsweek één. SE-
onderdelen die buiten de toetsweek worden afgerond hebben geen TW in de vermelding 
maar RT. 10 RT 2 betekent klas 10, roostertijdvak 2 (de lesperiode vóór de tweede 
toetsweek). 
 
Naam                    
Een korte omschrijving van wat geleerd of beheerst moet worden.  
 
Type 
Hoe wordt het onderdeel afgesloten: schriftelijk (S), mondeling (M) of praktisch (P). 
 
Weging 
In percentages wordt aangegeven hoe zwaar de onderdelen tellen (20 betekent 
bijvoorbeeld dat het betreffende onderdeel voor 20% meetelt, ofwel één vijfde deel van je 
uiteindelijke schoolexamencijfer uitmaakt). 
 
Herkansing 
Hier staat of het onderdeel onder de herkansingsregeling valt. De herkansingsregeling staat 
beschreven in het examenreglement (artikel 2.10). Kort gezegd komt het op het volgende 
neer: je mag na elke toetsweek één van de toetsen herkansen (voor een vak naar keuze), 



mits je alle toetsen in de toetsweek hebt gemaakt. Als je, door welke reden dan ook, een 
toets hebt gemist vervalt het recht op herkansing. Aanmelden voor een herkansing moet 
bij de examencommissie. Via de mail word tijdig je op de hoogte gebracht van de 
aanmelddeadline. Deze komt ook in de jaarplanning te staan. 
 
Cijfer  
Op deze plaats kunnen behaalde resultaten worden ingevuld. 
 
 
Absentie bij SE-onderdelen 
 
Deelname aan geplande toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen is 
verplicht. Een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter, tandarts of orthodontist, is niet 
toegestaan tijdens de afname van een onderdeel van het schoolexamen! Als je door ziekte 
of overmacht niet kan deelnemen aan een onderdeel van het schoolexamen, moet dit 
vooraf telefonisch aan school gemeld worden. Daarnaast moet je een inhaalverzoek doen 
via de website van de school. Dit verzoek moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval 
binnen 5 werkdagen na het betreffende toetsmoment gedaan worden. Het formulier voor 
inhaalverzoeken vind je onder het kopje ‘Onderwijs  Examens’. 
Tot slot 
In dit PTA-boekje en in het examenreglement staat natuurlijk enorm veel informatie, 
misschien kun je nog niet alles goed overzien. Bespreek het boekje een keer samen met je 
medeleerlingen en je klassenleraar. Als je er dan nog niet uitkomt kun je terecht bij 
ondergetekende. Wij stellen het ook erg op prijs als jullie eventuele op- en aanmerkingen 
en verbeteringen n.a.v. dit boekje aan ondergetekende doorgeven.  
Veel succes en studieplezier!  
 
 
Namens het lerarencollege van het Karel de Grote College en de examencommissie, 
 
T. Bernsen 
(t.bernsen@kgcnijmegen.nl) 
 
September 2020 



Programma van toetsing en afsluiting

GeschiedenisHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 NeeTijdvak 1 t/m 410 TW1 S               

10 NeeTijdvak 5 en 610 TW2 S               

5 NeeTijdvak 7, 8 en 910 TW4 S               

25 NeeHC Nederland na 194811 1e periode S               

25 JaHC Brits imperium11 TW1 S               

25 JaHC Duitsland11 TW2 S               

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 Nee19e en 20e eeuw10 1e periode S               

0 NeeWereldreligies10 2e periode S               

0 NeeExamentraining11 2e periode S               

Herkansing

2

Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen.

De handelingsdelen moetn naar behoren (NB) worden afgesloten.

Zie examenreglement.



Programma van toetsing en afsluiting

AardrijkskundeHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 JaSysteem aarde 110 TW 1 S               

0 JaWonen in Nederland 110 TW 2 S               

15 JaOnderzoek in eigen regio10 TW 3 S               

15 JaSysteem aarde 210 TW 4 S               

20 NeePeriode: Arm en rijk11 1e periode S               

25 JaWonen in Nederland 211 TW 1 S               

25 JaOntwikkelingsland Brazilië11 TW 2 S               

Herkansing

3

Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen.

Lesboek, hoofdstuk 1 + hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 en 2.2.

Stadsgeografie

Sociaal geograf isch onderzoek in eigen regio

Lesboek, hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 en 2.4, hoofdstuk 3

Lesinhoud volgens examensyllabus

Lesboek hoofdstuk 1 t/m 4

Lesboek hoofdstuk 1 t/m 4

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

L.O.HAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeSportorientatie 1klas 10               

0 NeeSportorientatie 2klas 10               

0 NeeSportdag begeleidenklas 10               

0 NeeTotale beoordelingklas 10               

0 NeeDuurloopklas 11               

0 NeeLesgevenklas 11               

0 NeeTurnenklas 11               

0 NeeTotale beoordelingklas 11               

0 NeeEindbeoordelingklas 11               

Herkansing

4

Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven.

Dit vak heeft alleen handelingsdelen.

Alle handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. De eindbeoordeling is 'voldoende' of 'goed'.

1 activ iteit  opgedragen door de docent.

1 activ iteit zelfstandig organiseren

sportdag klas 7,8 of 9

Basis en leervaardigheden.Bij minder dan 80 %  deelname moeten er lessen worden ingehaald. bij langdurige absentie wordt in
overleg  met docent  een werkstuk gemaakt.

Trainingsschema maken volgens uitleg en het einddoel is het hardlopen van 20 of 30 minuten met daarin gekoppeld een bepaalde
afstand.

Lesgeven in 2-tallen.

Twee onderdelen voldoende afsluiten.

Basis en leervaardigheden. Bij minder dan 80 %  deelname moeten er lessen worden ingehaald. bij langdurige absentie wordt in
overleg  met docent  een werkstuk gemaakt.

Beoordeling van leerjaar 4 en 5.

Geen opmerkingen.



Programma van toetsing en afsluiting

BiologieHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens

Toets
HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer

10 NeeInleiding in de biologie10 TW 1 S               

10 NeeVoortplanting en genetica10 TW 2 S               

10 NeeGenetica en evolutie10 TW 3 S               

10 NeeRegeling, waarneming en gedrag10 TW 4 S               

15 NeePeriode ecologie, mens & milieu11 1e periode S               

22,5 JaStofwisseling, DNA11 TW 1 S               

22,5 JaVertering, transport, gaswisseling, afweer11 TW 2 S               

Herkansing

5

Dit vak wordt in periodes en in vaklessen gegeven.

In de berekening van de cijfers kunnen practicumverslagen meegewogen worden.

Biologie voor jou 4a, thema 1 

Biologie voor jou 4a, thema 2 en 3 (t/m BS2) 

Biologie voor jou 4a, thema 3 en Biologie voor jou 4b, thema 4 

Biologie voor jou 4b, thema 5 en 6 

Biologie voor jou 5a, thema 1 en 2 

Biologie voor jou 5a, thema 3 en Biologie voor jou 5b, thema 4, 5 en 6

 

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

MaatschappijleerHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
20 NeeParlementaire democratie10 TW 1 S               

10 NeePluriforme samenleving10 TW 2 S               

Praktische opdracht
HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer

10 NeeRechtsstaatklas 10 M               

20 NeeCulturen in Nederlandklas 10 S               

20 NeeInternationale betrekkingenklas 11 S               

20 NeeNieuwsanalyseklas 11 S               

Herkansing

6

Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. Maatschappijleer is onderdeel van het combinatiecijfer (zie examenreglement).

Presentatie

Presentatie en w erkstuk

Werkstuk

Werkstuk en presentatie.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Cult. en kunstz. vormingHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Praktische opdracht

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
80 NeeCultureel kunstzinnig portfolioklas 10 S               

20 NeeCultureel zelfportret 2klas 10 S               

Herkansing

7

Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) is onderdeel van het combinatiecijfer (zie examenreglement).

Een portfolio met opdrachten gericht op verkenning, verbreding, verdieping en verbinding met kunst en cultuur.

Een reflectie op ervaringen met kunst en cultuur en het vak CKV.  

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

EconomieHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
5 NeeOverheid10 1e periode S               

10 NeeSchaarste en ruil10 TW 1 S               

10 NeeMarkt: vraag en aanbod10 TW 2 S               

20 NeeSamenwerken, onderhandelen en ruilen over tijd10 TW 4 S               

0 NeePeriode examentraining11 1e periode S               

25 JaRisico, informatie, welvaart en groei11 TW 1 S               

30 JaGoede tijden, slechte tijden (boek 1 t/m 8)11 TW 2 S               

Herkansing

8

Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven.

Boek 1.

Boek 2.

Boek 3, 4 en 5 

Oefenen met vraagstelling en examentraining.

Boek 6 en 7 

Boek 1 t/m 8

Van de 3 schoolexamens mag er (indien het behaalde cijfer lager dan een 5,5 is) slechts 1 herkanst worden.



Programma van toetsing en afsluiting

NatuurkundeHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
14 NeeDeeltoets stof 1e kwartaal D110 TW 1 S               

14 NeeDeeltoets stof 2e kwartaal D210 TW 2 S               

14 NeeDeeltoets stof 3e kwartaal D310 TW 3 S               

14 NeeDeeltoets stof 4e kwartaal D410 TW 4 S               

15 JaDeeltoets stof 1e kwartaal D111 TW 1 S               

15 JaDeeltoets stof 2e kwartaal D211 TW 2 S               

14 NeeDeeltoets stof 3e kwartaal D3Klas 11 S               

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeMechanica en sterrenkunde10 1e periode S               

0 NeeElectriciteit10 2e periode S               

0 NeeAtoomfysica11 1e periode S               

Herkansing

9

Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen.

d1 en d2 zijn samen 28%

d1 en d2 zijn samen 28%

d3 en d4 zijn samen 28%

d1 en d2 zijn samen 30%

d1 en d2 zijn samen 30%

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

De periode moet naar behoren (n.b.) afgesloten worden.

De periode moet naar behoren (n.b.) afgesloten worden.

De periode moet naar behoren (n.b.) afgesloten worden.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Wiskunde AHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 NeeDeel 1 H1: Rekenregels en verhoudingen10 TW1 S               

10 NeeDeel 1 H2: Verwerken van data10 TW2 S               

10 NeeDeel 1 H3: Tabellen en grafieken10 TW2 S               

5 NeeDeel 1 H4: Handig tellen S               

10 NeeDeel 2 H6: Statistiek en beslissingen10 TW3 S               

10 NeeDeel 2 H5: Lineaire verbanden10 TW4 S               

15 JaDeel 3 H10: Statistische variabelen11 TW1 S               

30 JaDeel 3 H19 en H1111 TW2 S               

Herkansing

10

Dit vak wordt gegeven in vaklessen en hoofdonderwijs.

Deel 3 H9: Exponentiele verbanden. Deel 3 H11: Formules en vergelijkingen. 

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Wiskunde BHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
5 NeeDeel 1 H2: Veranderingen10 TW1 S               

5 NeeDeel 1 H3: Hoeken en afstanden10 TW2 S               

10 NeeDeel 1 H4: Werken met formules10 TW2 S               

10 NeeDeel 2 H5: Machten, exponenten en logaritmen10 TW3 S               

10 NeeDeel 2 H6: De afgeleide functie10 TW3 S               

25 NeePeriode Lijnen en cirkels en Meetkundige berekeningen11 1e periode S               

10 JaDeel 2 H8: Goniometrie11 TW1 S               

25 JaDeel 3 H9: Groei en H11: Functies en verbanden11 TW2 S               

Herkansing

11

Dit vak wordt zowel gegeven in vakles als in hoofdonderwijs vorm.

Deel 2 H7: Lijkenen en cirkels. Deel 3 H10: Meetkundige berekeningen.

Per leerjaar is maximaal 1 onderdeel herkansbaar, mits het cijfer lager is dan 5,5



Programma van toetsing en afsluiting

ScheikundeHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeZouten zuren basen10 1e periode S               

0 NeeChemie overal H1 en H2klas 10 S               

10 NeeChemie overal H1, H2 en H310 TW 2 S               

0 NeeChemie overal H4klas 10 S               

20 NeeChemie overal H5 en H610 TW 4 S               

15 NeeMetalen en redox11 1e periode S               

15 JaChemie overal H4 en H911 TW 1 S               

0 NeeChemie overal H1211 RT 2 S               

25 JaChemie overal H11, H12 en H1311 TW 2 S               

Praktische opdracht
HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer

15 NeePraktische opdracht H7 en H811 RT 1 S               

Herkansing

12

Dit vak wordt in periodes en in vaklessen gegeven.

Diagnostisch

Diagnostisch

 

Diagnostisch

In het totaal mogen van alle herkansbare onderdelen drie onderdelen herkanst worden, indien het behaalde cijfer lager dan een 5,5 is.
'Ongebruikte' herkansingen kunnen tot en met de eerste toetsweek van het volgende schooljaar ingezet worden.



Programma van toetsing en afsluiting

Kunst algemeenHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 NeeMassacultuur 110 TW 2 S               

10 NeeMassacultuur 210 TW 3 S               

20 NeeMassacultuur 310 TW 4 S               

20 NeePeriode moderne kunst 1900-1945Klas 11 S               

15 JaExamenstof 111 TW 1 S               

15 JaExamenstof 211 TW 2 S               

Praktische opdracht
HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer

10 NeePraktische opdracht examenstof11 RT 3               

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeePresentatie massacultuurKlas 10 M               

Herkansing

13

Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. Kunst algemeen (Kua) is de theoretische component van het vak 'Kunst'. De praktijk wordt
gegeven bij de kunst specialisatievakken (Kunst Beeldend, Kunst Dans, Kunst Drama of Kunst Muziek). Bij de berekening van het SE-cijfer voor het
vak Kunst telt het eindcijfer van Kua voor 60% mee. Het eindcijfer van het specialisatievak telt daarbij voor 40% mee.
 

Gouden Eeuw , Modernen en Massacultuur

De handelinsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Kunst beeldendHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Praktische opdracht

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 NeeTekenen - mensenklas 10               

15 NeeHandvaardigheid - mens en/of dier 1klas 10               

20 NeeHandvaardigheid - mens en/of dier 2klas 10               

15 NeeHandvaardigheid - lichtobject 1klas 11               

25 NeeHandvaardigheid - lichtobject 2klas 11               

10 NeeHandvaardigheid - lichtobject 3klas 11               

Herkansing

14

Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunstspecialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is de
praktijkcomponent van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst Algemeen' (Kua). Bij de berekening van het SE-cijfer voor het
vak Kunst telt het eindcijfer van Kua voor 60% mee. Het eindcijfer van het specialisatievak telt daarbij voor 40% mee.
 

Schetsen naar model en voorbeeld, eigen werk.

Beeldend onderzoek gericht op ruimtelijk werken. Komen tot ontwerp/prototype van het eigen beeld.

Uitvoeren van zelf ontworpen beeldhouwwerk, mens of dierfiguur. Materiaalkeuze is vrij.

Beeldend onderzoek, gericht op vormgeving van eigen lichtobject. Uitvoering in de vorm van moodboard en/of schetsen,
materiaalproeven en prototype.

Uitvoering van ontwerp lichtobject.

Logboek/reflectieverslag, presentatie van eigen werk.

 

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Kunst muziekHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer

25 NeePresentatie zingen en spelenklas 10 M               

15 JaMuziekgeschiedenisklas 10 S               

25 NeePresentatie zingen en spelenklas 11 M               

20 NeeComponeren, uitvoeren van  muziekstukklas 11 M               

Herkansing

15

Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunstspecialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is de
praktijkcomponent van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst Algemeen' (Kua). Bij de berekening van het SE-cijfer voor het
vak Kunst telt het eindcijfer van Kua voor 60% mee. Het eindcijfer van het specialisatievak telt daarbij voor 40% mee.
 

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Kunst dramaHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Praktische opdracht

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
20 NeeDramatheorieklas 10               

20 NeeLocatietheaterklas 10               

10 NeeImprovisatieklas 11               

20 NeeDramatiserenklas 11               

30 NeeMonologentochtklas 11               

Herkansing

16

Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunstspecialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is de
praktijkcomponent van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst Algemeen' (Kua). Bij de berekening van het SE-cijfer voor het
vak Kunst telt het eindcijfer van Kua voor 60% mee. Het eindcijfer van het specialisatievak telt daarbij voor 40% mee.
 

theorie van de westerse theatergeschiedenis

Dramatiseren naar aanleiding van literatuur

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

Kunst dansHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Praktische opdracht

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
20 Nee4 Verplichte oefeningenklas 10 P               

20 Nee2 Verplichte oefeningenklas 10 P               

10 NeeDansvoorstelling en verslagklas 10 S               

20 NeeVerplichte oefeningenklas 11 P               

30 NeeEindvoorstellingklas 11 P               

Herkansing

17

Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunstspecialisaties die gekozen kunnen worden in klas 10 en 11. Het is de
praktijkcomponent van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst Algemeen' (Kua). Bij de berekening van het SE-cijfer voor het
vak Kunst telt het eindcijfer van Kua voor 60% mee. Het eindcijfer van het specialisatievak telt daarbij voor 40% mee.
 

Het maken en opvoeren van een euritmie voorstelling.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

NederlandsHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
5 NeeMiddeleeuwen10 1e periode S               

5 NeePoëtica10 2e periode S               

15 NeeUiteenzetting10 TW 2 S               

0 NeeLezen10 TW 4 S               

10 NeeParzival11 1e  periode S               

10 NeeWereldliteratuur11 2e periode S               

10 JaFormuleren en spellen11 TW 1 S               

Praktische opdracht
HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer

25 NeeEssay schrijven11 RT 2 S               

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeFictiedossier10 RT 1 S               

Herkansing

18

Dit vak wordt gegeven in hoofdonderwijs en vaklessen.

Literatuur: twee middeleeuwse werken lezen.

Gedichten analyseren en schrijven.

Toets in de mediatheek.

Tekstbegrip en argumentatieleer.

Filosof ieperiode

Een volwassen werk lezen.

Dit onderdeel v indt plaats buiten de toetsweek

Handelingsdelen dienen naar behoren (n.b.) afgesloten te worden

Acht Nederlandse, volwassen werken. Dit dossier moet naar behoren zijn.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

EngelsHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
8 NeeLuistervaardigheid 110 TW 1 S               

8 NeeLiteratuur10 TW 2 S               

8 NeeGespreksvaardigheid10 RT 2 M               

8 NeeSchrijfvaardigheid 110 TW 3 S               

8 NeeLeesvaardigheid 110 TW 4 S               

20 JaLuistervaardigheid 211 TW 1 S               

20 NeeSpreekvaardigheid 211 RT 1 S               

20 JaSchrijfvaardigheid 211 TW 2 S               

Herkansing

19

Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven.

Groepsmondeling. Deze toetsing vindt buiten de toetsweek plaats.

Kijk- en luistertoets

Indiv idueel mondeling over literatuur. Deze toetsing vindt buiten de toetsweek plaats.

Formele brief , eigen w oordenboek mag gebruikt w orden.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

FransHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
2 NeeLeesvaardigheid 110 TW 1 S               

5 NeeSpreekvaardigheid 110 TW 2 M               

5 NeeSchrijfvaardigheid 110 TW 3 S               

5 NeeLuistervaardigheid 110 RTV 1 S               

10 NeeSpreekvaardigheid 210 RTV 2 M               

8 JaLeesvaardigheid 111 TW 1 S               

20 JaSchrijfvaardigheid 111 TW 2 S               

20 NeeSpreekvaardigheidKlas 11 M               

25 NeeLuistervaardigheid 111 RTV 2 S               

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeLiteratuurdossier 110 RTV 1 S               

0 NeeLiteratuurdossier 210 RTV 2 S               

0 NeeLiteratuurdossier 111 RTV 1 S               

0 NeeLiteratuurdossier 211 RTV 2 S               

Herkansing

20

Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven.

Tekst en vocabulaire

Brief en grammatica.

Toets is buiten de toetsweek

Deze toets valt buiten de toetsweken. Dit is een indiv idueel mondeling.

Leesteksten

Brief en grammatica

Indiv idueel mondeling.

Dit wordt getoetst buiten de toetsweken om.

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

Dit handelingsdeel valt buiten de toetsweek. Dit is een verwerkingsopdracht.

Dit handelingsdeel valt buiten de toetsweek. Dit is een verwerkingsopdracht.

Deze opdracht wordt uitgevoerd buiten de toetsweken.

Dit wordt getoetst buiten de toetsweken om.

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

DuitsHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeUitspraaktoets10 TW 1 M               

10 NeeLuistertoets 110 TW 2 S               

10 NeeSpreektoets 110 TW 4 M               

0 NeePresentatieKlas 10 M               

30 JaSchrijftoets11 TW 1 S               

40 JaSpreektoets 211 TW 2 M               

10 NeeIdioom11 TW 1 en 2 S               

Handelingsdeel

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeLiteratuurKlas 10 S               

0 NeeLiteratuurKlas 10 + 11 S               

Herkansing

21

Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven.

Bij elke toets  wordt een onderdeel idioom getoetst . Deze cijfers samen (dat zijn er 4) worden aan het eind van het jaar gemiddeld  en dat cijfer
telt voor 5% mee.

Een zelfgekozen en een nieuw tekstdeel voorlezen.

(Kijk- en) luistertoets.

Indiv idueel gesprek over gelezen literaire werken.

Kunst, cultuur, geschiedenis, Landeskunde.

Brief en vrije schrijfopdracht.

Indiv idueel gesprek over literaire werken.

Gemiddelde van de idioomtoetsen in klas 11.

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

1 of 2 literaire werken.

1 of 2 literaire werken (in klas 10 en 11 in totaal 3 literaire werken).

Zie examenreglement.
 



Programma van toetsing en afsluiting

LiteratuurHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
100 NeeToets literatuur Nederlands S               

Herkansing

22

De beoordeling voor het vak literatuur is gebaseerd op het resultaat bij de toets literatuur bij het vak Nederlands. Literatuur is onderdeel van het
combinatiecijfer (zie examenreglement).

Het fictiedossier van het vak Nederlands moet naar behoren (NB) zijn afgesloten.

De toets literatuur vormt  samen met het vak maatschappijleer en het jaarwerkstuk het combinatiecijfer.

Geen opmeringen.



Programma van toetsing en afsluiting

Rekentoets 3FHAVO klas 10 en 11

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansbaarWegingMoment TypeNaam Cijfer
50 JaToets Getallen en Meten & meetkundeK11 TW1 S               

50 JaToets Verhoudingen en VerbandenK11 TW2 S               

Herkansing

23

Dit vak moet w orden afgesloten door alle leerlingen die geen w iskunde in hun vakkenpakket hebben. 

Zie examenreglement.

 


