PTA 2021-2022
Gemengde/theoretische
leerweg

klas 3

PTA Schooljaar 2021-2022 Engels Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment
periode 1

periode 2

periode 3

periode 4

onderdeel omschrijving
Proefwerk
A1
unit 1
B1
SE-toets
SE-toets
Persoonlijke
C1
brief
Proefwerk
A2
unit 2
B2
SE-toets
SE-toets
C2
Presentatie
Proefwerk
A3
unit 3
B3
SE-toets
SE-toets
Gespreksvaardigheid
C3
SE-toets
Kijk/luisterD3
vaardigheid
Proefwerk
A4
unit 4
SE-toets
LeesB4
vaardigheid

Leerstof
Leren tekstboek bladzijde 20 t/m 23
Lezen boekje "Kidnapped"
Informatieboekje dat tijdens de les
uitgedeeld en besproken wordt.

Eindtermen
SE
K2/3/4/7 Basisvaardigheden, leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaardigheden
X
K4 Leesvaardigheid
X

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

2 Schriftelijk
2 Schriftelijk

45 JA
60 NEE

K7 Schrijfvaardigheid
K2/3/4/7 Basisvaardigheden, leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaardigheden
K4 Leesvaardigheid

X

1 Schriftelijk

45 NEE

X
X

2 Schriftelijk
2 Schriftelijk

45 JA
60 NEE

K6 Gespreksvaardigheid
K2/3/4/7 Basisvaardigheden, leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaardigheden
K4 Leesvaardigheid

X

1 Mondeling

45 NEE

X
X

2 Schriftelijk
2 Schriftelijk

45 JA
60 NEE

K6 Gespreksvaardigheid

X

1 Mondeling

45 NEE

X

3 Schriftelijk

90 NEE

Leren tekstboek bladzijde 68 t/m 71

K5 Luister- en kijkvaardigheid
K2/3/4/7 Basisvaardigheden, leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaardigheden

X

2 Schriftelijk

45 JA

Examentoets

K4 Leesvaardigheid

X

6 Schriftelijk

60 NEE

Leren tekstboek bladzijde 36 t/m 39
Lezen boekje "Witches of Pendle"
Informatieboekje dat tijdens de les
uitgedeeld en besproken wordt.
Leren tekstboek bladzijde 52 t/m 55
Lezen boekje "Dracula"
Informatieboekje dat tijdens de les
uitgedeeld en besproken wordt.
Aan de hand van video- en
luisterfragmenten worden vragen
gesteld.

Schriftelijk

Schriftelijk

Schriftelijk

Schriftelijk

Vakspecifieke opmerkingen
Bij alle onderdelen wordt Kerndoel 3; Leervaardigheden in het vak biologie meegenomen in de lessen en toetsing. De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak
op examenblad.nl.
Formatieve SO's bestaan uit de volgende onderdelen: vocabulaire, grammatica, onregelmatige werkwoorden en zinnen.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Duits Leerjaar 3 GT
type toets
Moment

periode 1

periode 2

onderdeel omschrijving
SE-toets
Schritt 14 t/m
A1
21
SE-toets
Schritt 22 t/m
A2
29

B2

periode 3

A3

B3

periode 4
Vordering

A4
A0
B0

Leerstof
Leren Schritt 14 t/m 21 + evt. uitgedeeld
lesmateriaal en aantekeningen
Leren Schritt 22 t/m 29 + evt. uitgedeeld
lesmateriaal en aantekeningen
Er goed uitzien voor een feestje. Spreek
met je vriend(in) over je kleding voor het
feest en wat je er allemaal voor gedaan
hebt om er mooi uit te zien. Vraag naar
zijn / haar mening en reageer er op.
Spreek in het Duits. Schritt 24 deel 4.

Gespreksvaardigheid
SE-toets
Schritt 30 t/m Leren Schritt 30 t/m 37 + evt. uitgedeeld
37
lesmateriaal en aantekeningen
Voornamelijk meerkeuzevragen n.a.v.
Kijk- en
filmpjes in het Duits. (Woordenschat en
luistervaarluistervaardigheid). Oefenen op
digheid
Neuneinhalb en in de methode.
SE-toets
Leren alle Vokabeln deel 4,5,6 + evt.
begrijpend
uitgedeeld lesmateriaal en
lezen
aantekeningen
toetsen
praktisch

Eindtermen
SE
K2/3/4/7 Basisvaardigheden,
leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaar-digheden
x
K2/3/4/7 Basisvaardigheden,
leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaar-digheden
x

K6
x
K2/3/4/7 Basisvaardigheden,
leervaardigheden, leesvaardigheden,
schrijfvaar-digheden
x

K5 Luister- en kijkvaardigheid

x

K4 Leesvaardigheid

x

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

x

2 Schriftelijk

60 J

Schriftelijk

x

2 Schriftelijk

60 J

Schriftelijk

1 Mondeling

10 N

2 Schriftlijk

60 J

x

1 Schriftelijk

x

3 Schriftelijk

max. 45

Schriftelijk

N

60 J

Schriftelijk

Vakspecifieke opmerkingen
Bij alle onderdelen wordt Kerndoel 3; Leervaardigheden in het vak biologie meegenomen in de lessen en toetsing. De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd
worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Lichamelijke Opvoeding Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

periode 1

periode 2

periode 3

onderdeel omschrijving Leerstof
Spullen in orde (sportkleding, -schoenen,
sieraden af). Briefje aan de gymdocent
Basis
(geschreven door ouder/verzorger) bij
A1
voorwaarde blessure/afwezigheid.

B1

Actieve
deelname

C1

Activiteiten

A2

Basis
voorwaarde

B2

Actieve
deelname

C2

Activiteiten

A3

Basis
voorwaarde

Vorderingen boeken in beweegkwaliteit.
Werkhouding tijdens de lessen en
gevraagde opdrachten.
Deelname aan sport activiteiten die
georganiseerd zijn tijdens de periode.
Mocht er geen activiteit tijdens de
periode georganiseerd (kunnen) worden,
dan volgt er 'vrijstelling' op dit onderdeel.
Spullen in orde (sportkleding, -schoenen,
sieraden af). Briefje aan de gymdocent
(geschreven door ouder/verzorger) bij
blessure/afwezigheid.

Vorderingen boeken in beweegkwaliteit.
Werkhouding tijdens de lessen en
gevraagde opdrachten.
Deelname aan sport activiteiten die
georganiseerd zijn tijdens de periode.
Mocht er geen activiteit tijdens de
periode georganiseerd (kunnen) worden,
dan volgt er 'vrijstelling' op dit onderdeel.
Spullen in orde (sportkleding, -schoenen,
sieraden af). Briefje aan de gymdocent
(geschreven door ouder/verzorger) bij
blessure/afwezigheid.

Eindtermen
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K4: Spel
K5: Turnen
K6: Bewegen op muziek
K7: Atletiek
K8: Zelfverdediging

SE

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

X

2 Praktijk

Periode 1

Nee

X

3 Praktijk

Periode 1

Nee

K9: Actuele bewegingsactiviteiten
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K4: Spel
K5: Turnen
K6: Bewegen op muziek
K7: Atletiek
K8: Zelfverdediging

X

1 Praktijk

Periode 1

Nee

X

2 Praktijk

Periode 2

Nee

X

3 Praktijk

Periode 2

Nee

K9: Actuele bewegingsactiviteiten
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding

X

1 Praktijk

Periode 2

Nee

X

2 Praktijk

Periode 3

Nee

periode 4

B3

Actieve
deelname

C3

Activiteiten

A4

Basis
voorwaarde

B4

Actieve
deelname

C4

Activiteiten

Vorderingen boeken in beweegkwaliteit.
Werkhouding tijdens de lessen en
gevraagde opdrachten.
Deelname aan sport activiteiten die
georganiseerd zijn tijdens de periode.
Mocht er geen activiteit tijdens de
periode georganiseerd (kunnen) worden,
dan volgt er 'vrijstelling' op dit onderdeel.
Spullen in orde (sportkleding, -schoenen,
sieraden af). Briefje aan de gymdocent
(geschreven door ouder/verzorger) bij
blessure/afwezigheid.

K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K4: Spel
K5: Turnen
K6: Bewegen op muziek
K7: Atletiek
K8: Zelfverdediging

K9: Actuele bewegingsactiviteiten
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K1: orientatie op leren en werken
K2: basisvaardigheden
K3: Leervaardigheden in het vak
lichamelijke opvoeding
K4: Spel
K5: Turnen
K6: Bewegen op muziek
K7: Atletiek
K8: Zelfverdediging

Vorderingen boeken in beweegkwaliteit.
Werkhouding tijdens de lessen en
gevraagde opdrachten.
Deelname aan sport activiteiten die
georganiseerd zijn tijdens de periode.
Mocht er geen activiteit tijdens de
periode georganiseerd (kunnen) worden,
dan volgt er 'vrijstelling' op dit onderdeel. K9: Actuele bewegingsactiviteiten

Vakspecifieke opmerkingen

X

3 Praktijk

Periode 3

Nee

X

1 Praktijk

Periode 3

Nee

X

2 Praktijk

Periode 4

Nee

X

3 Praktijk

Periode 4

Nee

X

1 Praktijk

Periode 4

Nee

Inleiding:
De lesstof voor het vak Lichamelijke Opvoeding is verdeeld over zes periodes. Periode één tot en met periode vier in leerjaar 3 en periode vijf en zes in leerjaar 4. De inhoud van de lessen is gebasseerd
op de landelijke eindtermen en tevens de doorlopende leerlijnen LO van Veurs Voorburg.
In periode één t/m vier zullen de lessen bestaan uit de volgende onderdelen: spel buiten/binnen, atletiek buiten/binnen, zelfverdediging, turnen en bewegen op muziek. In periode vijf en zes zullen deze
lessen voornamelijk uitgebreid worden naar gastlessen op locatie.
Na elke periode zal de stand van zaken op dat moment middels een O-V-G weegegeven worden op het rapport. De O-V-G komt tot stand door de gemiddelde score van 'basis voorwaarde', 'actieve
deelname' en 'activiteiten'. Door omstandigheden kan het voorkomen dat er moet worden afgeweken van het programma.
Schoolexamen:
Het eindcijfer van het schoolexamen LO is het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten in klas 3 en klas 4.
Herkansingen:
Bij het vak Lichamelijke Opvoeding zijn geen herkansingen mogelijk. Daarentegen kunnen alle onderdelen wel ingehaald worden. De docent bepaalt, in overleg met de leerling, op welke manier kan
worden ingehaald. Het inititatief om in te halen ligt bij de leerling, d.w.z.: hij/zij zoekt de vakdocent op om de mogelijkheden te bespreken. Mogelijkheden hierbij zijn (bijvoorbeeld): het maken van een
vervangende LO opdracht/werkstuk, het aantal te veel gemiste uren inhalen tijdens adnere gymlessen (in de eigen tijd), of een afspraak op maat met de vakdocent.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 biologie Leerjaar 3 GT
type toets
Moment

periode 1

periode 2

periode 3

periode 4

Vordering

onder
deel
omschrijving
Proefwerk:
Organismen uit
A1
vier rijken
Proefwerk:
B1
Bewegen
SE-toets
hoofdstuk 1 en
C1
2
Proefwerk:
Organismen
A2
leven samen
Proefwerk:
Waarnemen en
B2
reageren
SE-toets
hoofdstuk 3 en
C2
4
Proefwerk:
A3
Gedrag
Proefwerk:
B3
Mens en milieu
SE-toets
hoofdstuk 5 en
C3
6

A4

SE-PO;
Bronnenstudie

B4

SE-toets
hoofdstuk
1,3,4,5

A0

toetsen

B0

praktisch

Leerstof
Hoofdstuk 1, werkboek en
online oefeningen
Hoofdstuk 2, werkboek en
online oefeningen

Eindtermen
BI/K/4 Cellen staan aan de basis / BI/K/5 Schimmels
en bacteriën: nuttig en soms
schadelijk

BI/K/8 Houding, beweging en conditie
BI/K/4 Cellen staan aan de basis / BI/K/5 Schimmels
Hoofdstuk 1 en 2, werkboek en en bacteriën: nuttig en soms schadelijk / BI/K/8
online oefeningen
Houding, beweging en conditie

SE

CE

x

x

x

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

1 digitaal

45 N

1 digitaal

45 N

x

x

2 digitaal

60 J

hoofdstuk 3, werkboek en
online oefeningen

BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen
omgeving verkend
x

x

1 digitaal

45 N

hoofdstuk 4, werkboek en
online oefeningen

BI/K/11 Reageren op prikkels

x

x

1 digitaal

45 N

hoofdstuk 3 en 4, werkboek en
online oefeningen
hoofdstuk 5, werkboek en
online oefeningen
hoofdstuk 6, werkboek en
online oefeningen

BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen
omgeving verkend / BI/K/11 Reageren op prikkels

x

x

2 digitaal

60 J

BI/V/2 Gedrag bij mens en dier

x

x

1 digitaal

45 N

BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving

x

1 digitaal

45 N

hoofdstuk 5 en 6, werkboek en
online oefeningen

BI/V/2 Gedrag bij mens en dier / BI/K/7 Mensen
beïnvloeden hun omgeving
BI/K/2 Basisvaardigheden / BI/K/3 Leervaardigheden
in het vak biologie / BI/V/3 Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie

60 J

Werkstuk over een
aangewezen onderwerp

x

x

2 digitaal

x

x

digitaal
2 inleveren

x

4 digitaal

BI/K/4 Cellen staan aan de basis; BI/K/5 Schimmels en
bacteriën: nuttig en soms schadelijk; BI/K/6 Planten en
hoofdstuk 1,3, 4 en 5
dieren en hun samenhang: de eigen omgeving
werkboek, online oefeningen en verkend; BI/K/11 Reageren op prikkels; BI/V/2 Gedrag
examentraining
bij mens en dier
x
BI/K/4 Cellen staan aan de basis; BI/K/5 Schimmels en
bacteriën: nuttig en soms schadelijk; BI/K/6 Planten en
dieren en hun samenhang: de eigen omgeving
verkend; BI/K/11 Reageren op prikkels; BI/V/2 Gedrag
Tussentijdse toetsen
bij mens en dier
BI/K/4 Cellen staan aan de basis; BI/K/5 Schimmels en
bacteriën: nuttig en soms schadelijk; BI/K/6 Planten en
dieren en hun samenhang: de eigen omgeving
verkend; BI/K/11 Reageren op prikkels; BI/V/2 Gedrag
tussentijdse inleveropdrachten bij mens en dier

0 digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

1200 N

60 J

nvt

N

digitaal/schrif
0 telijk
nvt

N

digitaal

Vakspecifieke opmerkingen
Bij alle onderdelen worden kerndoelen 1 en 2; "Leervaardigheden in het vak biologie" en "Basisvaardigheden" meegenomen in de lessen en toetsing. De inhoud van de stof behorend bij de verschillende
kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 [GSV] Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

periode 1

periode 2

periode 3

periode 4

onderdeel omschrijving
SE-toets
Industriele
samenleving
A1
in Nederland
B1
C1
SE-toets
Sociale
Zekerheid en
verzorgingsst
A2
aat
B2
C2

A3
B3
C3

A4

B4
C4
Vordering

A0
B0

Leerstof

Powerpoint (via de site), samenvatting
en begrippen uit het boek.

Eindtermen SE
K6 De
industriële
samenleving
in Nederland X

Powerpoint (via de site), samenvatting
en begrippen uit het boek.

SE-toets
Nederland en Powerpoint (via de site), samenvatting
Indonesie
en begrippen uit het boek.

SE-toets De
2e
Powerpoint (via de site), samenvatting
wereldoorlog en begrippen uit het boek.

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

X

1 schriftelijk

60 min

ja

schriftelijk

K7 Sociale
zekerheid en
verzorgingsst
aat in
Nederland
X

X

1 schriftelijk

60 min

ja

schriftelijk

K4 De
koloniale
relatie
Indonesië Nederland

X

1 schriftelijk

60 min

ja

schriftelijk

X

1 schriftelijk

60 min

ja

schriftelijk

1 schriftelijk

n.v.t.

nee

X

V9
Verrijkingsde
el bij
historisch
overzicht
vanaf 1900
X
V7
Verwerven,
verwerken en
verstrekken
van
informatie
X

Historisch
werkstuk

Historisch werkstuk over de periode
tussen 1848-1990

toetsen
praktisch

Leerstof wordt bekend gemaakt via Magister o.a. Begrippentoetsen, topografie.

Vakspecifieke opmerkingen
Bij alle onderdelen wordt Kerndoel 3; Leervaardigheden in het vak geschiedenis meegenomen in de lessen en toetsing. De inhoud van de stof behorend bij de verschillende
kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet
te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Informatiekunde Leerjaar 3 GT
type toets
Moment
periode 1

onderdeel omschrijving
A1
Google en
Office

periode 2

A2

periode 3

A3

periode 4

A4

Vordering

A0
B0

Leerstof
ICT basisvaardigheden
en de overgang van de
Google naar de
Microsoft applicaties.

Eindtermen
Persoonlijke informatie lokaal
en op afstand bewaren,
ordenen, ontsluiten en delen;
Communiceren met anderen
via e-mail; Apparaten
aansluiten, bedienen en
onderdelen benoemen;
Standaard
kantoortoepassingen effectief
en efficiënt gebruiken;
Zoekopdrachten omzetten in
trefwoorden
digitale tools Canva, Soundtrap en
content produceren met
Loom
behulp van diverse
apparaten en toepassingen
Digitale
Invloed van de media,
beeldvorming, de rol van de
voetafdruk
YouTube, Social Media, media door de jaren heen
Cookies, Digitale Detox, veranderd is, voor- en
Deepfake, Advertenties nadelen van sociale media,
cookies, veilig winkelen,
online en offline consumptie,
herkennen van deepfake
video's, herkennen van
advertenties en filter bubbels
betrouwbare informatie Google zoeken, BIG6 model,
Wevideo
online opzoeken,
Informatieverwerken en
vaardigheden presenteren.
toetsen
praktisch

SE
x

CE

weegfactor

toetswijze
1 digitaal

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze
nee

x

1 digitaal

nee

x

1 digitaal

nee

x

1 digitaal

nee

Vakspecifieke opmerkingen
Leerlingen leren hun ICT basisvaardigheden op te frissen en leren te werken met digitale tools buiten de Google Apps. Leerlingen bewust maken van de digitale samenleving
door het trainen van media skills en informatievaardigheden

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet
te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Maatschappijkunde Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

periode 1

periode 2

periode 3

periode 4

Eindtermen

A1

Massamedia

K1 Orientatie op leren, K2
Basisvaardigheden, K3
Leervaardigheden, K7
X
Massamedia

1 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

Multiculturele samenleving

K1 Orientatie op leren, K2
Basisvaardigheden, K3
Leervaardigheden, K6
Multiculturele
X
samenleving

1 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

Mens en werk

K1 Orientatie op leren, K2
Basisvaardigheden, K3
Leervaardigheden, K5
X
Mens en werk

1 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

Maatschappelijk vraagstuk

K1 Orientatie op leren, K2
Basisvaardigheden, K3
Leervaardigheden, V2
Verwerven, verwerken en
verstrekken van
informatie V3
Vaardigheden in
X
samenhang

1 Schriftelijk

A2

A3

A4

SE-toets

SE-toets

SE-toets

SE-PO

SE

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

onderdeel omschrijving Leerstof

herkansbaar toetswijze

Nee

Vakspecifieke opmerkingen

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet
te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Maatschappijleer Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

periode 1

Eindtermen

SE

A1

H1: wat is maatschappijleer?

K1 orientatie op leren en werken,
K3 leervaardigheden in het vak
maatschappijleer, K4 cultuur en
socialisatie, K5 sociale
verschillen, K7 beeldvorming en
stereotypering

X

2 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

H2: Socialisatiedossier

K2 basisvaardigheden, K3
leervaardigheden in het vak
maatschappijleer, K4 cultuur en
socialisatie

X

Praktische
2 opdracht

4 weken Ja

Praktische
opdracht

H3: Politiek

K1 orientatie op leren en werken,
K3 leervaardigheden in het vak
maatschappijleer, K5 sociale
verschillen, K6 macht en
zeggenschap

X

2 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

Sociale verschillen

K2 basisvaardigheden, K3
leervaardigheden in het vak
maatschappijleer K5 sociale
verschillen

X

Praktische
1 opdracht

3 weken Ja

Praktische
opdracht

H5: Media

K2 basisvaardigheden, K3
leervaardigheden in het vak
maatschappijleer K7
beeldvorming en stereotypering

X

Praktische
1 opdracht

4 weken Ja

Praktische
opdracht

H6: Pluriforme samenleving

K1 orientatie op leren en werken,
K5 sociale verschillen, K7
beeldvorming en stereotypering

X

2 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

H9: Criminaliteit

K1 orientatie op leren en werken,
K3 leervaardigheden in het vak
maatschappijleer, K4 cultuur en
socialisatie, K5 sociale
verschillen, K6 macht en
zeggenschap, K7 beeldvorming
en stereotypering

X

2 Schriftelijk

60 Ja

Schriftelijk

B1

periode 2

A2

B2

periode 3

A3
B3

periode 4

A4

SE-toets

SE-PO

SE-toets

SE-PO

SE-PO
SE-toets

SE-toets

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

onderdeel omschrijving Leerstof

herkansbaar toetswijze

Vakspecifieke opmerkingen
De leerdoelen die getoetst zijn bij A1 die horen bij het hoofdstuk 'Wat is maatschappijleer' worden vanaf p1 als basiskennis beschouwd. Deze onderdelen worden ook op andere SE's
doorlopend getoetst.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te
laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.

Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 NED Leerjaar 3 GT
type toets
Moment

onderdeel omschrijving

periode 1

A1
B1

Proefwerk HFD 1
Proefwerk examenwoordjes

periode 2

A2
B2

SE toets HFD 2
SE PO

C2

Proefwerk HFD 3

A3
B3

SE toets HFD 4
SE PO

C3
A4

SE toets HFD 5
SE toets

B4

periode 3

periode 4

Formatief

Eindtermen

SE

CE

K1 t/m K3, K6, K7
K2, K3

x
x

x
x

1
1

K1 t/m K3, K6, K7
K1 t/m K3, K6, K8

x
x

x

2
1

K1 t/m K3, K6, K7

x

x

1

K1 t/m K3, K6, K7 x
K1, K2, K4, K7, K8 x

x

2
1

K1 t/m K3, K6, K7
K1 t/m K4

x
x

x
x

2
1

Se toets HFD 6

Leerstof
Leren alle theorie over Lezen,
Woordenschat, Taalverzorging
Lijst met 75 examentermen
Leren alle theorie over Lezen,
Woordenschat, Taalverzorging
Boekverslag 1
Leren alle theorie over Lezen,
Woordenschat, Taalverzorging
Leren alle theorie over Lezen,
Woordenschat, Taalverzorging
Filmverslag
Leren alle theorie over Lezen,
Woordenschat, Taalverzorging
Luistervaardigheid
Leren alle theorie over Lezen,
Woordenschat, Taalverzorging

weegfactor

K1 t/m K3, K6, K7

x

x

2

A0

Toetsen

Lezen, woordenschat, Taalverzorging

K1 t/m K3, K6, K7

B0

praktisch

toetswijze
schriftelijk /
digitaal
schriftelijk
schriftelijk /
digitaal
Schriftelijk
schriftelijk /
digitaal
schriftelijk /
digitaal
Schriftelijk
schriftelijk /
digitaal
schriftelijk
schriftelijk /
digitaal

0 schriftelijk

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

45 nee
45 nee
60 Ja
45 nee

schriftelijk /
digitaal

45 nee
60 Ja
45 nee
60 ja
90 nee
60 ja

schriftelijk /
digitaal
schriftelijk /
digitaal
schriftelijk /
digitaal

45 nee

alle hoofdstukken

Vakspecifieke opmerkingen
Bij alle onderdelen wordt Kerndoel 3; Leervaardigheden in het vak Nederlands meegenomen in de lessen en toetsing. De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd
worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Tijdens de Proefwerkweken bestaan de SE's Nederlands uit een hoofdstuktoets die dubbel telt en herkansbaar is.
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Rekenen Leerjaar 3 GTL
Moment

periode 4

Onderdeel Omschrijving

A4

Rekentoets niveau 2F

Leerstof

Eindtermen

type toets
SE CE

Alle domeinen

Getallen en bewerkingen,
Meten en meetkunde,
Verhoudingen, Verbanden

x

Weegfactor Toetswijze

1 Digitaal

Tijdsduur Herkansbaar
(minuten)

Toetswijze

90 Nee

Vakspecifieke opmerkingen
Rekenen wordt afgesloten met een schoolexamen.
Het eindcijfer van het schoolexamen is het cijfer voor de rekentoets uit periode 4. Deze is herkansbaar in leerjaar 4, periode 5 en 6. Elke leerling mag deelnemen aan deze 3 pogingen.
Het hoogste cijfer van A4, A5 en A6 is het cijfer dat op het certificaat vermeld zal worden.
Leerlingen die in leerjaar 3 geen voldoende halen voor de rekentoets, kunnen in periode 5 en 6 een hulpuur rekenen aangeboden krijgen.

Algemene opmerkingen

PTA Schooljaar 2021-2022 Kunstvakken Leerjaar 3 BB/KB/GTL
type toets
Moment

periode 1

onderdeel omschrijving

A1

Praktijktoets
Portret tekening Iris
Apfel

B1

Proefwerk
Cultureel zelfportret

Leerstof
Portret teken opdracht obv Kunsticoon.
gebruikt medium: Potlood, OI inkt.
Ecoline, Tekenpapier
Werkstuk wordt afgerond door een foto
in Classroom in te leveren.
Interesseformulier kunst/cultuur.

Eindtermen SE

CE

weegfactor toetswijze

Tijdsduur
(minuten) herkansbaar toetswijze

KV/K/2
KV/K3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/1 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/4 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
Speurtocht langs kunst in de openbare
ruimte.
lln beantwoorden vragen en maken foto’
s van de bijbehorenden werken.

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Opdracht wordt gemaakt in een Google
formulier en wordt ingeleverd en
aangeboden via Classroom

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Opdracht wordt ingeleverd en
aangeboden via Classroom
Kleding ontwerp obv kunststroming. ll
kiest een kunststroming en werkt dit uit
tot een kledingstuk.

periode 2

C1

Praktijktoets
Nana mode ontwerp

D1

Proefwerk
Kunstdossier

A2

Praktijktoets
Kunst kijken

B2

Praktijktoets
kunstroute

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.
Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De lln maakt een bestaand kunstwerk zo
nauwkeurig mogelijk na mbv. een zelf
gekozen medium.
Criteria zijn: compositie, kleurgebruik,
nauwkeurigheid en technische uitvoering

as

De lln maken in 2 tallen of 3 tallen een
object na en vormen een anamorphose.
De opdracht wordt ingeleid met een
teken oefening waarbij de lln
basisvormen tekenen en hier schaduw in
verwerken mbv potlood en/of houtskool.

periode 3

C2

Praktijktoets
Anamorphose

D2

Proefwerk
Kunstdossier

A3

Praktijktoets
Personage

B3

Praktijktoets
Storyboard

C3

Praktijktoets
Decor

D3

Praktijktoets
Stop motion film

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/4 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
De ll verzint een verhaal voor zijn/haar
stop motion film.
Dit verhaal bevat de volgende
onderdelen:
- voorstellen personage
- probleemstelling
- oplossing probleem
- Duur van de film min. 20 seconden of
minstens 100 foto’s
- De ll maakt de stopmotion mbv de Stop
motion studio app
- De ll werkt het storyboard uit in kleur

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
De ll maakt een decor als achtergrond
van het verhaal.
Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
De ll maakt een stop motion film van
minstens 100 foto’s.
Hierbij maakt hij/zij gebruik van de
eerder gemaakte personage(s) en wordt
het verhaal uit het storyboard zo
nauwkeurig mogelijk verfilmd.

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De lln maken/verzinnen een personage
voor een stop motion film..
De ll mag zelf bepalen welk materiaal
hij/zij gebruikt.
De ll zorgt dat er een bewegend
onderdeel aan het personage zit (bijv
dmv splitpennen)

In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.

E3

periode 4

A4

Proefwerk
Kunstdossier

Praktijktoets
Architectuurverslag

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De lln kiezen vanuit het cultureel
zelfportret een bouwstijl. Daar vanuit
kiezen zij een bestaand gebouw uit
waarover een onderzoeksdocument
wordt gemaakt.
De lln zoeken informatie over de
architect, het gebouw zelf en andere
werken van de architect.
Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom

KV/K/4 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

De lln maken mbv de website www.
planner5d.com een plattegrond van hun
tiny house. Deze richten ze in met de
meubels uit het programma.

B4

C4

Praktijktoets
3D tekening Planner
5d

Praktijktoets
Maquette schets

Inleveren dmv een foto/printscreen van
werkstuk in Classroom
De lln ontwerpen een tiny house. Ze
passen hier de bouwstijl toe welke ze
hebben gekozen bij het
architectuurverslag.
Zij schetsen hierbij een plattegrond en
minstens 2 aanzichten
uitwerking op A3 papier en uitgewerkt in
kleur
De schets van het tiny house wordt
uitgewerkt in een 3D model mbv van
grijs karton.
25m2
De lln werk als eerste de plattegrond
nauwkeurig uit op 1,5 mm dik grijs
karton.
Vervolgens wordt het model 3d
uitgewerkt in kleur en mbv meerdere
verschillende materialen.

D4

Praktijktoets
Maquette

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom

In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.

E4

F4
Vordering

A0
B0

Proefwerk
Kunstdossier

Praktijktoets
Kijkwijzer Film festival
toetsen
praktisch

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De ll beantwoord (analoog) een
vragenlijst over de te kijken film die
wordt getoond tijdens het Filmfestival.
Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
n.v.t.
n.v.t.

KV/K/4 ja

KV/K/2
KV/K/3 ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1 Proefwerk

n.v.t.
n.v.t.

1 Proefwerk
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

90 ja

Proefwerk

90 ja
n.v.t.
n.v.t.

Proefwerk
n.v.t.
n.v.t.

Vakspecifieke opmerkingen
inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
48 De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens
uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
49 De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
50 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen.
(Culturele activiteiten)
51 De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. (Cultuurdossier)
52 De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (Cultuurdossier)

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te
laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 Kunstvakken Leerjaar 3 BB/KB/GTL
type toets
Moment

periode 1

onderdeel omschrijving

A1

Praktijktoets
Portret tekening Iris
Apfel

B1

Proefwerk
Cultureel zelfportret

Leerstof
Portret teken opdracht obv Kunsticoon.
gebruikt medium: Potlood, OI inkt.
Ecoline, Tekenpapier
Werkstuk wordt afgerond door een foto
in Classroom in te leveren.
Interesseformulier kunst/cultuur.

Eindtermen SE

CE

weegfactor toetswijze

Tijdsduur
(minuten) herkansbaar toetswijze

KV/K/2
KV/K3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/1 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/4 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
Speurtocht langs kunst in de openbare
ruimte.
lln beantwoorden vragen en maken foto’
s van de bijbehorenden werken.

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Opdracht wordt gemaakt in een Google
formulier en wordt ingeleverd en
aangeboden via Classroom

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Opdracht wordt ingeleverd en
aangeboden via Classroom
Kleding ontwerp obv kunststroming. ll
kiest een kunststroming en werkt dit uit
tot een kledingstuk.

periode 2

C1

Praktijktoets
Nana mode ontwerp

D1

Proefwerk
Kunstdossier

A2

Praktijktoets
Kunst kijken

B2

Praktijktoets
kunstroute

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.
Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De lln maakt een bestaand kunstwerk zo
nauwkeurig mogelijk na mbv. een zelf
gekozen medium.
Criteria zijn: compositie, kleurgebruik,
nauwkeurigheid en technische uitvoering

as

De lln maken in 2 tallen of 3 tallen een
object na en vormen een anamorphose.
De opdracht wordt ingeleid met een
teken oefening waarbij de lln
basisvormen tekenen en hier schaduw in
verwerken mbv potlood en/of houtskool.

periode 3

C2

Praktijktoets
Anamorphose

D2

Proefwerk
Kunstdossier

A3

Praktijktoets
Personage

B3

Praktijktoets
Storyboard

C3

Praktijktoets
Decor

D3

Praktijktoets
Stop motion film

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/4 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
De ll verzint een verhaal voor zijn/haar
stop motion film.
Dit verhaal bevat de volgende
onderdelen:
- voorstellen personage
- probleemstelling
- oplossing probleem
- Duur van de film min. 20 seconden of
minstens 100 foto’s
- De ll maakt de stopmotion mbv de Stop
motion studio app
- De ll werkt het storyboard uit in kleur

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
De ll maakt een decor als achtergrond
van het verhaal.
Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
De ll maakt een stop motion film van
minstens 100 foto’s.
Hierbij maakt hij/zij gebruik van de
eerder gemaakte personage(s) en wordt
het verhaal uit het storyboard zo
nauwkeurig mogelijk verfilmd.

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De lln maken/verzinnen een personage
voor een stop motion film..
De ll mag zelf bepalen welk materiaal
hij/zij gebruikt.
De ll zorgt dat er een bewegend
onderdeel aan het personage zit (bijv
dmv splitpennen)

In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.

E3

periode 4

A4

Proefwerk
Kunstdossier

Praktijktoets
Architectuurverslag

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De lln kiezen vanuit het cultureel
zelfportret een bouwstijl. Daar vanuit
kiezen zij een bestaand gebouw uit
waarover een onderzoeksdocument
wordt gemaakt.
De lln zoeken informatie over de
architect, het gebouw zelf en andere
werken van de architect.
Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom

KV/K/4 ja

n.v.t.

1 Proefwerk

90 ja

Proefwerk

KV/K/1
KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

KV/K/2
KV/K/3 ja

n.v.t.

Praktische
1 opdracht

90 ja

Praktische
opdracht

De lln maken mbv de website www.
planner5d.com een plattegrond van hun
tiny house. Deze richten ze in met de
meubels uit het programma.

B4

C4

Praktijktoets
3D tekening Planner
5d

Praktijktoets
Maquette schets

Inleveren dmv een foto/printscreen van
werkstuk in Classroom
De lln ontwerpen een tiny house. Ze
passen hier de bouwstijl toe welke ze
hebben gekozen bij het
architectuurverslag.
Zij schetsen hierbij een plattegrond en
minstens 2 aanzichten
uitwerking op A3 papier en uitgewerkt in
kleur
De schets van het tiny house wordt
uitgewerkt in een 3D model mbv van
grijs karton.
25m2
De lln werk als eerste de plattegrond
nauwkeurig uit op 1,5 mm dik grijs
karton.
Vervolgens wordt het model 3d
uitgewerkt in kleur en mbv meerdere
verschillende materialen.

D4

Praktijktoets
Maquette

Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom

In Classroom wordt per gemaakte
opdracht van de desbetreffende periode
een privéreactie ingevuld waarin wordt
gereflecteerd op gemaakte opdrachten
en eigen werkwijze.

E4

F4
Vordering

A0
B0

Proefwerk
Kunstdossier

Praktijktoets
Kijkwijzer Film festival
toetsen
praktisch

Van iedere gemaakte opdracht dient een
duidelijke foto bijgevoegd te zijn in
Classroom.
De ll beantwoord (analoog) een
vragenlijst over de te kijken film die
wordt getoond tijdens het Filmfestival.
Inleveren dmv een foto van werkstuk in
Classroom
n.v.t.
n.v.t.

KV/K/4 ja

KV/K/2
KV/K/3 ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1 Proefwerk

n.v.t.
n.v.t.

1 Proefwerk
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

90 ja

Proefwerk

90 ja
n.v.t.
n.v.t.

Proefwerk
n.v.t.
n.v.t.

Vakspecifieke opmerkingen
inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
48 De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens
uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
49 De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
50 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen.
(Culturele activiteiten)
51 De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. (Cultuurdossier)
52 De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (Cultuurdossier)

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te
laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 economie Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

Onderdeel Omschrijving
Proefwerk
Periode 1 A1
Consumptie 1
SE-toets
B1
Consumptie 2
Praktische opdracht
Periode 2 A2
Consumptie 3
SE-toets
B2
Consumptie 4
Proefwerk
Periode 3 A3
Arbeid en productie 1
SE-toets
B3
Arbeid en productie 2
Proefwerk
Periode 4 A4
Overheid en bestuur
SE PO
B4
Internationale ontwikkelingen
C4
SE-toets leerjaar 3
Vordering A0
Begrippentoetsen
B0

Rekentoetsen

Eindtermen

Hoofdstuk 1

X

1 Schriftelijk

45 min.

Ja

Schrijftelijk

X

1 Schriftelijk

60 min.

Ja

Schriftelijk

Hoofdstuk 4

EC/K/4A EC/V/1 X
EC/K/4A/4B/8
EC/V/1
X
EC/K/1/2/3/4B
EC/V/2
X

1 Digitaal

Periode 2

Nee

NVT

Hoofdstuk 3 + 4

EC/K/4A/4B

X

X

1 Schriftelijk

60 min.

Ja

Schriftelijk

Hoofdstuk 5

EC/K/5A/5B
EC/K/5A/5B
EC/V/1

X

X

1 Schriftelijk

45 min.

Ja

Schriftelijk

X

X

1 Schriftelijk

60 min.

Ja

Schriftelijk

1 Schriftelijk

45 min.

Ja

Schriftelijk

1 Digitaal
3 Schriftelijk
0 Digitaal

Periode 4
60 min.
20 min.

Nee
Ja
Nee

NVT
Schriftelijk
NVT

20 min.

Nee

NVT

Hoofdstuk 1 + 2

Hoofdstuk 5 + 6
Hoofdstuk 7

EC/K/1/2/3/6
EC/K/1/2/3/7
Praktische opdracht
V/2/3
Hoofdstuk 1 t/m 8
EC/K/2 t/m 8
Begrippenlijsten van hoofdstukken EC/2/3/4/5/6/7/8
Hoofdstukken uit het
oefenboek rekenen
EC/K/2/3

SE

CE

Tijdsduur
Weegfactor Toetswijze (minuten) Herkansbaar Toetswijze

Leerstof

X
X
X

X
X

0 Digitaal
11

Vakspecifieke opmerkingen
De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
De formatieve begrippentoetsen van A0 gaan over de begrippenlijsten van verschillende hoofdstukken. Per periode wordt er minimaal 1 begrippentoets afgenomen.
De formatieve rekentoetsen van B0 zijn hoofdstuktoetsen uit het oefenboek rekenen. Per periode wordt er minimaal 1 rekentoets afgenomen.
Hoofdstuk 4, 6.6 , 7, 8.4 en 8.7 maken geen deel uit van de eindtermen van het CE
Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten vervolgen.

PTA Schooljaar 2021-2022 GT [WI] Leerjaar [3]
type toets
onderdeel omschrijving Leerstof
A1
SE Toets H1 Procenten, Meetkunde
en H2

Eindtermen SE
K1,K2,K3,K5, x
K6

CE
x

P2

A2

SE Toets H3, Formules en grafieken, Statistiek,
H4 en H5
Goniometrie

K1,K2,K3,K4, x
K5,K6

x

2 Schriftelijk

60 ja

Schriftelijk

P3

A3

SE Toets H6 Verschillende verbanden, Oppervlakte
en H7
en inhoud
PO
Praktische opdracht

K1,K2,K3,K4, x
K5,K6
K1,K2,K3,K8 x

x

2 Schriftelijk

60 ja

Schriftelijk

x

B3

P4

A4

SE Toets H8, Getallen, Grafieken en vergelijkingen,
H9 en H10
Goniometrie

K2,K3,K4,K5, x
K6

Formatief

A0

toetsen

K1 t/m K8

Diverse toetsen H1 t/ H10

weegfactor

toetswijze
2 Schriftelijk

Tijdsduur
(minuten) herkansbaar toetswijze
60 ja
Schriftelijk

Moment
P1

1 Schriftelijk/
digitaal
2 Schriftelijk

60 ja

0 Schriftelijk

45 nvt

Vakspecifieke opmerkingen
De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak wiskunde op examenblad.nl
Kerndoelen :
K1 =
Oriëntatie op leren en werken
K2 =
Basisvaardigheden
K3 =
Leervaardigheden in het vak wiskunde
K4 =
Algebraïsche verbanden
K5 =
Rekenen, meten en schatten
K6 =
Meetkunde
K7 =
Informatieverwerking en statistiek
K8 =
Geïntegreerde wiskundige activiteiten
Inhoudsopgave 12 ed lj3 en lj4:
https://www.noordhoff.nl/voortgezet-onderwijs/wiskunde/getal-en-ruimte/inhoudsopgaven

nee

Schriftelijk

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

onderdeel omschrijving Leerstof
- Verwachtingen opdrachtgever,
Praktijktoets onderzoek doen en presenteren.
periode 1
Organiseren
en 2
A2
algemeen
Praktijktoets - Microsoft Office, mediawijsheid
Organiseren - Plannen, voorbereiden en verbeteren
activiteit ICTvaardighede
B2
n
- Gastheer/gastvrouw
- Gerecht bereiden
Praktijktoets - Beveiliging
Organiseren - Ruimte inrichten
- Maatregelen milieu
C2
facilitair
- Wensen en eisen verwerken tot
verhaallijn en storyboard
- Beelden maken
Praktijktoets - Monteren
Een
- Opslaan/exporteren
multimediaal
product
maken
D2
(video)
- Voortgang
- LOB

E2

Praktijktoets
Proces

Eindtermen
P/D&P/1.1 (1.2)
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
P/D&P/1.2
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.

CSPE weegfactor

X

X

Schriftelijk/Pr
2 aktijk

90 Nee

n.v.t.

X

X

Schriftelijk/Pr
1 aktijk

90 Nee

n.v.t.

X

1 Praktijk

90 Nee

n.v.t.

X

1 Praktijk

180 Nee

n.v.t.

90 Nee

n.v.t.

P/D&P/1.3-1.4
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
X
P/D&P/4.1-4.2 Module
multimediale producten
maken
aan de hand van een
programma van eisen:
- een digitaal ontwerp maken
(4.1)
- een film maken (4.2)
X
Kern
A.1 t/m A.16 Algemene
kennis en vaardigheden
B.1 t/m B.7 Professionele
kennis en vaardigheden
C.1 t/m C.2
Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling
X

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

SE

Schriftelijk/Pr
2 aktijk

herkansbaar toetswijze

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

CSPE weegfactor

F2

SE-toets

X

Schriftelijk/Pr
2 aktijk

90 Ja

Schriftelijk/Pr
aktijk

G2

SE-praktijk

X

Schriftelijk/Pr
3 aktijk

180 Ja

Schriftelijk/Pr
aktijk

X

Schriftelijk/Pr
3 aktijk

90 Nee

n.v.t.

X

Schriftelijk/Pr
2 aktijk

90 Nee

n.v.t.

X

2 Praktijk

90 Nee

n.v.t.

B4

Praktijktoets
Organiseren
algemeen
Praktijktoets
Organiseren
activiteit ICTvaardighede
n

C4

Praktijktoets
Organiseren
facilitair

periode 3
en 4
A4

Eindtermen
SE
P/D&P/1.1-1.4
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
P/D&P/4.1-4.2 Module
multimediale producten
maken
aan de hand van een
programma van eisen:
- een digitaal ontwerp maken
(4.1)
- een film maken (4.2)
X
P/D&P/1.1-1.4
- Minitoets
Organiseren van een
- Theorie
activiteit voor een
- Praktijk
Kennis en vaardigheden worden getoetst opdrachtgever.
P/D&P/4.1-4.2 Module
over alle leerstof die is opgedaan in de
module Wereldreis (o.a. theorie video en multimediale producten
maken
praktijk facilitair gerecht bereiden). Dit
aan de hand van een
wordt getoetst zoals in het CSPE.
programma van eisen:
- een digitaal ontwerp maken
(4.1)
- een film maken (4.2)
X
- Verwachtingen opdrachtgever,
P/D&P/1.1 (1.2)
onderzoek doen en presenteren.
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
X
- Microsoft Office, mediawijsheid
- Plannen, voorbereiden en verbeteren
P/D&P/1.2
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
X
- Gastheer/gastvrouw
- Gerecht bereiden
C
- Beveiliging
Organiseren van een
- Ruimte inrichten
activiteit voor een
- Maatregelen milieu
opdrachtgever.
X

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

onderdeel omschrijving Leerstof
- Theorie basistaken Wereldreis en
theorie facilitair keuken
- ICT-vaardigheden Microsoft Office
(Excel)

herkansbaar toetswijze

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

onderdeel omschrijving Leerstof
- Wensen en eisen verwerken
- Website bouwen en vullen
- Presenteren

D4

Praktijktoets
Een
multimediaal
product
maken (video
en website)
- Voortgang
- LOB

E4

Praktijktoets
Proces
- Theorie basistaken Filmfestival
- ICT-vaardigheden Microsoft Office

F4

SE-toets

Eindtermen
P/D&P/4.1-4.2 Module
multimediale producten
maken
aan de hand van een
programma van eisen:
- een digitaal ontwerp maken
(4.1)
- een film maken (4.2)
- een website ontwerpen en
samenstellen (4.3)
- een applicatie ontwerpen
en maken (4.4)
Kern
A.1 t/m A.16 Algemene
kennis en vaardigheden
B.1 t/m B.7 Professionele
kennis en vaardigheden
C.1 t/m C.2
Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling
P/D&P/1.1-1.4
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
P/D&P/4.1-4.2 Module
multimediale producten
maken
aan de hand van een
programma van eisen:
- een digitaal ontwerp maken
(4.1)
- een website ontwerpen en
samenstellen (4.3)

SE

CSPE weegfactor

X

X

X

X

X

toetswijze

2 Praktijk

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

180 Nee

n.v.t.

Schriftelijk/Pr
4 aktijk

90 Nee

n.v.t.

Schriftelijk/Pr
3 aktijk

90 Ja

Schriftelijk/Pr
aktijk

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Leerjaar 3 GTL
type toets
Moment

onderdeel omschrijving Leerstof
- Minitoets
- Theorie
- Praktijk
Kennis en vaardigheden worden getoetst
over alle leerstof die is opgedaan in de
module Filmfestival. Dit wordt getoetst
zoals in het CSPE.

G4
Vordering A0
B0

SE-praktijk
toetsen
praktisch

Eindtermen
SE
P/D&P/1.1-1.4
Organiseren van een
activiteit voor een
opdrachtgever.
P/D&P/4.1-4.2 Module
multimediale producten
maken
aan de hand van een
programma van eisen:
- een digitaal ontwerp maken
(4.1)
- een website ontwerpen en
samenstellen (4.3)
X

CSPE weegfactor

X

toetswijze

Schriftelijk/Pr
6 aktijk

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

180 Ja

Schriftelijk/Pr
aktijk

Vakspecifieke opmerkingen
De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Het combinatiecijfer voor D&P wordt op de volgende manier berekend: SE profielvak (profielmodules 1 en 4) 25%, CSPE 25%, Keuzevak1 25% en Keuzevak2 25%.
Bij de onderdelen die aangegeven zijn als niet herkansbaar, is een uitzondering mogelijk indien het procescijfer waarin dit onderdeel behandeld is minstens met een 6,0 beoordeeld is. Deze
beslissing ligt bij de docenten D&P.

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet te laten
vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Keuzevak Een product maken en verbeteren
type toets
Moment

onderdeel omschrijving Leerstof

Eindtermen

SE

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

Keuzevak 2D, 3D ontwerpen (Keuzevak D&P)

periode 3
en 4

A4
B4
C4

Vordering

A0
B0

Praktijktoets
Product
Praktijktoets
Proces
Praktijktoets
Presentatie
toetsen
praktisch

Een ontwerp en een product beoordelen,
ontwerpen, tekenen en printen in 2D en
3D.
P/D&P/3.1
Een product maken.
P/D&P/3.2
P/D&P/3.1
Voortgang
P/D&P/3.2
Presenteert de resultaten over de
P/D&P/3.1
uitgevoerde opdrachten
P/D&P/3.2

X
X
X

Schriftelijk/Pr
2 aktijk
Schriftelijk/Pr
1 aktijk
Schriftelijk/Pr
1 aktijk

90 Ja

Schriftelijk/Pr
aktijk

90 Nee

n.v.t.

90 Nee

n.v.t.

Vakspecifieke opmerkingen
De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Leerlingen kiezen over leerjaar 3 en leerjaar 4 totaal 2 keuzevakken. Deze keuzevakken worden geïntregreerd aangeboden in de modules Filmfestival en Foodtruck.
Module 3 Een product maken en verbeteren (1903)
Vormgeven en typografie (1516)
Ondernemen (1709)
Robotica (1906)
Digispel (1911)

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet
te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Keuzevak Vormgeving en typografie
type toets
Moment

onderdeel omschrijving Leerstof

Eindtermen

SE

CE

weegfactor

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

Keuzevak Vormgeven en typografie (Keuzevak MVI)

periode 3
en 4

A4

Praktijktoets
Product

Een bepaald media product vormgeven
passend bij een specifieke doelgroep.

B4

Praktijktoets
Proces

Voortgang

C4
Vordering

A0
B0

Praktijktoets
Presentatie
toetsen
praktisch

Presenteert de resultaten over de
uitgevoerde opdrachten

K/MVI/12.1
K/MVI/12.2
K/MVI/12.3
K/MVI/12.4
K/MVI/12.1
K/MVI/12.2
K/MVI/12.3
K/MVI/12.4
K/MVI/12.1
K/MVI/12.2
K/MVI/12.3
K/MVI/12.4

X

Schriftelijk/Pr
2 aktijk

90 Ja

Schriftelijk/Pr
aktijk

X

Schriftelijk/Pr
1 aktijk

90 Nee

n.v.t.

X

Schriftelijk/Pr
1 aktijk

90 Nee

n.v.t.

Vakspecifieke opmerkingen
De inhoud van de stof behorend bij de verschillende kerndoelen kan geraadpleegd worden in de syllabus van het vak op examenblad.nl.
Leerlingen kiezen over leerjaar 3 en leerjaar 4 totaal 2 keuzevakken. Deze keuzevakken worden geïntregreerd aangeboden in de modules Filmfestival en Foodtruck.
Module 3 Een product maken en verbeteren (1903)
Vormgeven en typografie (1516)
Ondernemen (1709)
Robotica (1906)
Digispel (1911)

Algemene opmerkingen
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de onderdelen met een weging groter dan 0 uit het PTA
Diagnostische toetsen en tussentoetsen tellen niet mee voor het SE-cijfer. Deze resultaten kunnen wel een rol spelen in de overweging om een leerling het PTA-traject wel of niet
te laten vervolgen.
Voor de vakken LO en CKV geldt dat deze aan het einde van de pta-periode met een voldoende afgesloten dienen te zijn.
Het vak Maatschappijleer wordt aan het einde van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer telt mee voor de diplomering.

PTA Schooljaar 2021-2022 D&P Keuzevak Vormgeving en typografie
type toets
Moment
onderdeel omschrijving Leerstof
Eindtermen SE CE
weegfactor
Stages en LOB dienen allemaal voldoende te worden afgesloten in het leerjaar waarin deze activiteiten plaatsvinden.

toetswijze

Tijdsduur
(minuten)

herkansbaar toetswijze

