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1. Inleiding 
 
Beste leerling,  
 
Voor je ligt het schoolexamenboek met daarin o.a. het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA) van alle vakken. In het PTA vind je een overzicht van de eisen die bij 
de verschillende vakken aan je gesteld worden. Voor een deel van de vakken begint 
het schoolexamen al in Vwo 4.  
 
In het PTA kun je zien welke delen van het schoolexamen wanneer plaatsvinden. Bij 
elk vak wordt afzonderlijk aangegeven hoe de weging van de toetsen/opdrachten is 
en of een toets wel of niet meetelt voor het schoolexamen. Ook kun je in dit 
schoolexamenboek algemene regelgeving van de school lezen, die van toepassing 
is op toetsen en/of schoolexamenonderdelen. 
 
Het volledige PTA staat vanaf 1 oktober van elk jaar op de website van de school. 
Hier vind je ook het examenreglement O2G2. Zorg dat je goed weet, wat erin staat, 
zodat je weet wat er van je verwacht wordt.   
 
Tot slot wenst de schoolleiding je mede namens je docenten en alle andere 
medewerkers heel veel succes toe in Vwo 4!  
 
 
Helma Rohof 
 
Teamleider Vwo bovenbouw 
Harens Lyceum 
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2. Beoordelingen en bewaren. 
 
Een leerling krijgt te maken met verschillende vormen van beoordelingen. Het gaat 
niet alleen om cijfer-, maar ook om letterbeoordelingen. Hieronder een korte 
beschrijving van de verschillende onderdelen. 
 
Toetsen 
Schriftelijke toetsen worden verspreid over het jaar afgenomen volgens een rooster. 
Een deel van de schriftelijke toetsen en mondelinge toetsen telt mee voor het 
schoolexamen (SE). Aan het eind van het schooljaar is er een toetsweek. Toetsen 
worden met een cijfer beoordeeld. 
 
Sommige vakken hebben ook bonus- of vrijstellingstoetsen. Deze toetsen hebben 
een beperkte omvang en vereisen een geringere voorbereiding. Ze worden in de 
lessen van het betreffende vak afgenomen.  
 
Er zijn niet alleen schriftelijke, maar ook mondelinge toetsen (bijvoorbeeld bij de 
talen). Voor mondelinge toetsen geldt dezelfde regelgeving als voor schriftelijke 
toetsen. 
 
Praktische opdrachten 
Een praktische opdracht (PO) maakt de leerling vaak samen met een andere leerling/ 
andere leerlingen. Een deel van de praktische opdrachten telt mee voor het 
schoolexamen (SE). Een PO wordt met een cijfer beoordeeld. Sommige PO’s 
moeten ook gepresenteerd worden. PO’s kunnen niet worden herkanst. 
 
Informatie over de uiterste inleverdatum van het eindproduct en beoordelingscriteria 
krijgt de leerling van de docent. De uiterste inleverdata voor PO’s mogen niet liggen 
in de periode van 7 kalenderdagen voor de laatste toetsweek van het schooljaar. 
 
Het zonder geldige reden overschrijden van de uiterste inleverdatum van een PO 
wordt aangemerkt als een onregelmatigheid. Dit kan consequenties hebben voor het 
cijfer voor het PO.  
 
Handelingsdeel 
Bij het vak LO wordt gewerkt met handelingsdelen, waarbij met een letter wordt 
beoordeeld. De opdrachten van het handelingsdeel worden beoordeeld met NA (= 
niet akkoord), V (= voldoende) of G (= goed). Voor bevordering naar het volgende 
leerjaar moet een handelingsdeel met een V of G worden afgesloten.  
 
Bewaren van praktische opdrachten, werkstukken en dossiers 
Een leerling dient zelf een (digitale) kopie te bewaren van alle praktische opdrachten, 
werkstukken en dossiers. Zo kan de leerling deze op een later moment in de 
schoolcarrière wederom raadplegen en/of gebruiken ten behoeve 
van schoolactiviteiten. 
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3. Literatuur  
 
Het vak staat niet apart op het lesrooster, maar komt bij de verschillende talen aan 
bod. De opdrachten die hiervoor per taal gemaakt wordt, vormt onderdeel van één 
literatuurdossier. Bij het PTA voor het vak Literatuur (zoals opgenomen in dit PTA) 
kan de leerling zien wanneer welk onderdeel aan bod komt en wat de leerling in elke 
periode voor het vak Literatuur moet doen.  
 
In het examenjaar vindt er een mondeling schoolexamen Literatuur op basis van het 
literatuurdossier plaats, afgenomen door twee talendocenten. De onderdelen van het 
literatuurdossier dient de leerling individueel uit te voeren en uit te werken, tenzij 
anders door de docent aangegeven. Ieder in het PTA voor het vak Literatuur 
genoemd onderdeel van het literatuurdossier dient minimaal met een V afgesloten te 
worden om toegelaten te worden tot het mondeling schoolexamen Literatuur. 

4. Rekenexamen 
 
Vanaf 2014 moet elke leerling in het voortgezet onderwijs een rekenexamen maken. 
Voor Vwo is niveau 3F vereist. Het rekenexamen is onderdeel van de 
kernvakkenregel. De kernvakkenregel betekent dat een leerling maximaal één 5 mag 
halen op de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en het rekenexamen. 
 
Binnen de lessen voor het vak wiskunde zal aandacht worden besteed aan het 
rekenonderwijs. Op de website http://www.examenblad.nl is meer informatie over het 
rekenexamen te vinden. Hier zijn ook voorbeeldexamens beschikbaar. 
 
De regelgeving rondom het rekenexamen is voortdurend in ontwikkeling. Indien een 
verandering van de regelgeving daartoe aanleiding geeft wordt de leerling hiervan op 
de hoogte gebracht. 

5. ACV 
 
In de natuurprofielen is competentiegericht onderwijs vormgegeven binnen ACV 
(Algemene Competenties en Vaardigheden). ACV-onderwijs kan voor nader aan te 
wijzen N-profielvakken praktische opdrachten en toetsen deels vervangen. De ACV-
beoordeling telt dan (deels) mee in de vakbeoordeling conform het PTA van dat vak. 
De betreffende opdrachten zijn niet herkansbaar. In het Technasium is het ACV-
onderwijs geïntegreerd in het vak Onderzoek en Ontwerpen. 

6. Verandering van vak, profiel of afdeling. 
 

Wisselen van vak en/of profiel 
Een leerling in Vwo 4 kan uiterlijk tot 1 februari 2018 nog een aanvraag doen bij de 
mentor om van vak of profiel te veranderen. Voorwaarden daarbij zijn: 

- Lesgevende docenten hebben vastgesteld dat de leerling het niveau van het 
vak/profiel niet aankan en werkhouding niet de aanleiding is. 

- Wisseling is alleen mogelijk als er nog ruimte is in een klas en/of lesgroep. 
- Ouders/ verzorgers hebben schriftelijke toestemming gegeven voor de 

wisseling van vak en/of profiel. 

http://www.examenblad.nl/
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Wisseling van vak en/of profiel betekent dat de leerling onderdelen gemist heeft die 
ingehaald moeten worden. Daarbij geldt: hoe later de leerling dit doet, des te groter is 
de hoeveelheid (extra) werk.  
 
Wisseling van afdeling  
Vwo 4 leerlingen kunnen tot uiterlijk 1 februari 2018 een aanvraag doen bij de mentor  
om over te stappen naar Havo 4. Voorwaarden daarbij zijn: 

- Lesgevende docenten hebben vastgesteld dat de leerling het niveau niet 
aankan en niet de werkhouding de aanleiding is voor een overstap van Vwo 4 
naar Havo 4. 

- Overstappen is alleen mogelijk als er nog ruimte is in een klas en/ of lesgroep. 
- Ouders/ verzorgers hebben schriftelijke toestemming gegeven voor de 

overstap van Vwo 4 naar Havo 4. 
 
Voor een aantal vakken zal de opbouw en/of inhoud van de stof in Havo 4 afwijken 
van Vwo 4 en zal de leerling de stof van voorgaande periodes moeten inhalen.  
Indien een leerling de overstap maakt van Vwo 4 naar Havo 4 geldt dat: 

- In principe alle behaalde Vwo 4 cijfers vervallen. 
- In overleg met de docent leerlingen specifieke resultaten mag meenemen naar 

Havo 4. 
- De mee te nemen resultaten geen nadelige gevolgen hebben voor de 

eindbeoordeling voor het vak in Havo 4. 

7. Inhalen en herkansen van toetsen. 
 
Inhalen 
In Vwo 4 vinden de toetsen verspreid over het schooljaar plaats. Leerlingen die 
vanwege een geldige reden een toets gemist hebben halen die in overleg met de 
vakdocent in. 
 
Herkansen 
In Vwo 4 heeft een leerling het recht om aan het einde van het schooljaar, na de 
afsluitende toetsweek, 1 cijfer voor een schriftelijke toets die meetelt voor het 
schoolexamen (SE) of voor Vwo 5 te herkansen.   
 
Het recht op herkansing vervalt indien een leerling afwezig is bij een herkansing. 

8. Overgangsnormen. 
 
Op dinsdag 8 mei 2018 en woensdag 9 mei 2018 zal de overgangsvergadering 
plaatsvinden. In het PTA voor elk vak is aangegeven welke resultaten de overgang 
naar Vwo 5 bepalen.  
 
De overgangsnormen zijn afgeleid van de slaag-/ zakregeling voor Vwo. De 
overgangsnormen zijn gebaseerd op hele cijfers afgeronde gemiddelden. Elk vak dat 
een leerling afrondt met een 5 telt als 1 tekort. Elk vak dat een leerling afrondt met 
een 4 telt als 2 tekorten. Elk vak dat een leerling afrondt met een 3 of lager telt als 3 
tekorten. 
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Bevorderen 
Om bevorderd te kunnen worden naar Vwo 5 zal de leerling alle toetsen, PO’s en 
handelingsdelen die bepalend zijn voor de overgang naar Vwo 5 afgerond moeten 
hebben. Voor de handelingsdelen geldt dat deze met minimaal een V afgerond 
moeten zijn. 
 
Voorwaarden voor bevordering naar Vwo 5: 

Aantal tekorten: Bevorderd naar: Gemiddelde score 
op alle vakken: 

0 – 1 Vwo 5 n.v.t. 

2   Vwo 5 ≥ 6,0 

3 in 2 vakken  Vwo 5 ≥ 6,0 

Aanvullende bepalingen:  
- Er mag maximaal 1 tekort zijn voor de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde. 
- De eindbeoordeling voor het vak LO is een V (voldoende) of G (goed). 
- De eindcijfers voor de vakken 2FM en CKV worden gemiddeld. Dit 

gemiddelde telt mee bij de berekening van de gemiddelde score op alle 
vakken. 

- Van de deelvakken Cambridge, Universitaire Modules en Cultuur & 
Wetenschap (C&W) telt slechts een van deze vakken mee bij de berekening 
van de gemiddelde score op alle vakken. 

 
Bespreekzone 
Een leerling valt in de bespreekzone als hij niet aan de voorwaarden voor 
bevordering voldoet. Door docenten, mentor en teamleider wordt in de 
overgangsvergadering bepaald of een leerling kansrijk is in Vwo 5. Indien een 
leerling kansrijk is wordt een reparatietraject aangeboden. Dit reparatietraject moet 
uiterlijk 22 juni 2018 afgerond zijn. Als de leerling dan aan het reparatietraject voldoet 
wordt de leerling alsnog bevorderd naar Vwo 5. 
 
Het reparatietraject is een schriftelijk vastgelegd individueel programma waaraan de 
leerling moet voldoen om alsnog bevorderd te worden naar Vwo 5. Hierin is in ieder 
geval opgenomen:  

- Welke taken (o.a. toetsen en opdrachten) een leerling moet uitvoeren en met 
welke beoordeling. 

- Welke werkhouding van een leerling verwacht wordt. 
- Welke ondersteuning de school hierbij biedt. 

 
Uitzonderlijke omstandigheden 
De teamleider kan, wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden 
(bijvoorbeeld t.a.v. gezondheid), een leerling bevorderen naar Vwo 5. 
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9. Onregelmatigheden en herbeoordelingen. 
 
Onregelmatigheden 
Wanneer een leerling bij een toets, praktische opdracht of handelingsdeel zich aan 
onregelmatigheden schuldig maakt wordt het Examenreglement O2G2 gehanteerd. 
Bij onregelmatigheden kan het bijvoorbeeld gaan om: spieken, plagiaat, het gebruik 
of laten afgaan van elektronische hulpmiddelen (o.a. smartphone) bij toetsen en 
practica, zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets. 
Op grond van het Eindexamenbesluit VO kan de school, na raadpleging van de 
betrokkenen, maatregelen nemen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is dat 
het cijfer 1,0 wordt toegekend. Het Examenreglement O2G2 is in te zien op de 
website van het Harens Lyceum. 
 
Herbeoordeling 
Als een leerling het niet eens is met een toegekend cijfer voor een schriftelijke toets, 
mondelinge toets of een praktische opdracht, dient de leerling de volgende 
procedure in acht te nemen: 

- De leerling vraagt binnen 5 werkdagen, nadat het werk individueel besproken 
is, een herbeoordeling aan.  

- In deze aanvraag, die schriftelijk moet worden ingediend, wordt 
beargumenteerd aangegeven, waarom bezwaar wordt aangetekend. De 
aanvraag wordt ingeleverd bij de teamleider.  

- De teamleider beoordeelt of de argumentatie voldoende is om een 
herbeoordeling toe te kennen. Als dat het geval is, wordt het werk ter 
beoordeling voorgelegd aan een docent uit dezelfde vaksectie.  

- Bij de herbeoordeling kan het cijfer hoger, gelijk dan wel lager worden 
vastgesteld. Het laatst gegeven cijfer is bindend. 

- In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de rector. 
- Voor het geval de leerling het niet eens is met de herbeoordeling of het 

genomen besluit kan de leerling in beroep gaan op grond van het 
Examenreglement O2G2.  

10. Aanvullende voorzieningen. 
 
Algemeen 
In de onderbouw is vastgesteld of een leerling recht heeft op aanvullende 
voorziening. Dit is ook van toepassing in de bovenbouw, tenzij: 

- Dit recht in strijd is met de regelgeving met betrekking tot examens. 
- In de onderbouw is aangegeven dat het verleende recht alleen in de 

onderbouw van toepassing is. 
 
Indien een leerling in de bovenbouw geen recht meer heeft op aanvullende 
voorzieningen, maar daar wel recht op denkt te hebben, kan de leerling tot uiterlijk 1 
oktober 2017 via de mentor contact opnemen met het IOT (intern 
ondersteuningsteam). Het IOT adviseert op basis van de bekende gegevens (al dan 
niet met een rapportage van een extern deskundige) het bevoegd gezag omtrent het 
gebruik maken van bijzondere regelgeving. Het bevoegd gezag besluit of een leerling 
voor bijzondere regelgeving in aanmerking komt. De onderwijsinspectie kan om 
inzage in de rapportage over deze leerlingen vragen. 
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Leerlingen met een buitenlandse nationaliteit voor wie Nederlands niet de 
moedertaal is en die korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een aanvraag 
doen voor aanvullende voorzieningen. Ook deze aanvragen worden eerst 
gecontroleerd en daarna op verzoek voorgelegd aan de onderwijsinspectie. 
 
Tijdsverlenging bij toetsen 
Als leerlingen recht hebben op tijdsverlenging is de duur van de tijdsverlenging:  

Tijdsduur toets Aantal minuten tijdsverlenging 

45 minuten + 10 minuten 

60 minuten + 10 minuten 

75 minuten + 15 minuten 

90 minuten + 20 minuten 

120 & 150 minuten + 30 minuten 
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11. PTA Aardrijkskunde 

 

PTA 
  

4 vwo aardrijkskunde 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 60 2   Globalisering: Hoofdstuk 3 

t2 po  2   Arm en Rijk 

t3 schriftelijk 75 3   Klimaatvraagstukken 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en 
po's 

t4 schriftelijk   3  Wonen in Nederland - watermanagement.  
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12. PTA Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) 

 

PTA 
  

4 vwo bewegen, sport en maatschappij 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 60 1   Toets (60 minuten)                                                                                                                                                 
- Inleiding 
- Hoofdstuk 1.2 ‘Warming-up en cooling-down’                                                                                                                                                                                                                                                               
- Hoofdstuk 2 ‘Bewegen en regelen’ 
- Alles wat in de lessen wordt behandeld en inhoud uit de BSM reader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

t2 praktijk  1   discuswerpen en frisbee 

t3 po  1   Opdracht 2.4.1: 'Organiseren fictief toernooi' (70 punten voor T3) én 
opdracht 3.4.1: 'Bezoek een (top)sportwedstrijd' (20 punten voor T3) 

t4 praktijk  1   basketbal en volleybal 

t5 schriftelijk 60 1   Toets (60 minuten)                                                                                                                                           
- Hoofdstuk 3 ‘Bewegen en samenleving’ 
- Alles wat in de lessen wordt behandeld en inhoud uit de BSM reader P2 
t/m P4                                                                                                                                                                                                                                                

t6 praktijk  1   Lesgeven  

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 po   1  Opdracht 3.3: doping in de wielerwereld 

t8 praktijk   1  polstokhoogspringen (+ voorbereiding softbal/ honkbal) 

Opmerking:   
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13. PTA Biologie 

 

PTA     4 vwo biologie 

toets aard duur 

weeg- 

factor 
leerstofomschrijving 

    (min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (S4v) 
t1 schriftelijk 45 4     H4 Cel en Leven 

PO1 po 75 3     Praktische opdracht 

t2 schriftelijk 45 4     H5 Onderzoek 

t3 schriftelijk 45 4     H7 Erfelijkheid + §8.3 

t4 schriftelijk 45 4     H8 Evolutie 

            ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t5 schriftelijk 75   8   H2 Soorten en Populaties & H3 Ecosystemen 

t6 
schriftelijk 75   2   H1 Gedrag en H6 Voortplanting 

Opmerking:    
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14. PTA Cambridge English 
 

PTA 
  

4 vwo Cambridge 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4)  

t1 schriftelijk 60 1   Listening + Reading and Use of English 

t2 schriftelijk 45 1   Reading and Use of English 

t3 schriftelijk 45 1   Writing 

 po     Writing File (zie opmerking) 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 schriftelijk 60  1  Reading and Use of English 

Opmerking 1:  
Als alle schrijfvaardigheidopdrachten op de deadline zijn ingeleverd  
komt er 0,5 bij  het cijfer van  toets 3 (schrijfvaardigheid)                          
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15. PTA CKV 
 

PTA 
  

4 vwo ckv 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk  1   Thema opdrachten domein A verkennen (2x) 
Workshopformulieren International Day invullen (moet gedaan zijn) 
Reflectie opdracht domein A Verkennen (toets) (1x) 

t2 po  1   Culturele Activiteiten 1 & 2 (2X) 

t3 schriftelijk  1   Thema opdrachten domein B Verbreden (2x) 
Reflectie opdracht domein B Verbreden (1x) 

t4 po  1   Culturele Activiteit 3  (1X) 

t5 schriftelijk  2   Thema opdrachten domein C Verdiepen (2x) 
Opdrachten uitwisseling voorbereiding (1x) 

t6 po  2   Workshop geven tijdens International Day (O/V/G) (2X) 
Culturele Activiteit 4 & 5  (1X) 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 schriftelijk   2  Thema opdrachten onderzoek domein A/B/C/D Verbinden (2x) 
Eindreflectie opdracht domein D Verbinden (2x)                                                                                                                                                                

t8 po   2  Culturele Activiteit 6  (1X) 

Opmerking:  
* Over het hele jaar verspreid mag je maximaal 1 Culturele Activiteit 
missen, dit mag niet Culturele Activiteit 2 zijn: je reisverslag over de 
exchangeweek. 
Zie voor alle omschrijvingen "Roadmap" van CKV  
Inleverdata:  
Periode 1: week 46/47 
Periode 2: week 4/5  
Periode 3: week 15 
Periode 4: week 25 
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16. PTA Cultuur & Wetenschap (C&W) 
 

PTA 
  

4 vwo Cultuur & Wetenschap 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk  1   Het Heelal 

t2 po  1   De Romeinen 

t3 schriftelijk  1   Sporen van Religie 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t4 
schriftelijk   1  Het Kwaad 

   

    Opmerking:  
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17. PTA Duits 
 

PTA 
  

4 vwo Duits 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 2   Kap. 1 Na klar + lezen 

 po  1   spreken 

t2 schriftelijk 45 2   Kap. 2 Na klar + luisteren 

t3 schriftelijk 45 2   Kap. 3 Na klar + lezen 

 po  1   spreken 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t4 schriftelijk 60  2  Kap. 4 Na klar + luisteren 

t5 schriftelijk 60  2  Kap. 5 Na klar + lezen 

t6 po 60  2  spreken 
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18. PTA Economie 
 

PTA 
  

4 vwo economie 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Levensloop H1 t/m H3 

t2 schriftelijk 45 1   Levensloop H4 en H5 

t3 schriftelijk 45 1   Levensloop H6 t/m H7 
Vraag & Aanbod H1 t/m H2 

t4 schriftelijk 45 1   Vraag en Aanbod H3 t/m H6 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t5 schriftelijk 45  1  Marktgedrag H1 t/m H2  

t6 schriftelijk 75  2  Marktgedrag H1 t/m H4  
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19. PTA Engels 
 

PTA 
  

4 vwo Engels 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 

2017 - 2018 (kA4)  

Solutions + Extra Materiaal + Literatuur: 3 Boeken + 
literaire tekst 

t1 schriftelijk 45 2   Grammatica en vocabulaire toets (Solutions + Extra Materiaal) (50% T1)                                                                                     
PO Sollicitatie Project (50% T1)                                                                                          
Literatuur: Lees Boek 1 van de lijst + literatuur formulier + mindmap 

t2 schriftelijk 45 2   Leesvaardigheid toets (50% T2)                                                                                                                            
PO: Pitch Boek 2  (50% T2)                                                                                          
Literatuur: Lees Boek 2  + Pitch formulier    

t3 schriftelijk 45 1   Grammatica en vocabulaire toets  (Solutions + Extra Materiaal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Literatuur: Boek 3 van de literatuurlijst + literatuurformulier 

t4 schriftelijk 45 1   Schrijfvaardigheid: Recensie Boek (3 Keuze uit 3 boeken) + Writing file 
(zie opmerking 1)  

t5 schriftelijk 45 1   Grammatica en vocabulaire toets (Solutions + Extra Materiaal)                                                                                                                                                 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t6 schriftelijk 45  1  Leesvaardigheid toets        
                                                                                                                              

t7 schriftelijk 60  1  Cito luistervaardigheid toets 
Literatuur: Literaire Tekst       

t8 schriftelijk 60  1  Grammatica en vocabulaire toets (Solutions + Extra Materiaal)                                                                                                                                                                                                  

Opmerking 1:  
Als alle opdrachten schrijfvaardigheid op de deadline zijn ingeleverd  
komt er 0,5 bij  het cijfer van toets 4  (schrijfvaardigheid)                          
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20. PTA Filosofie 
 

PTA 
  

4 vwo filosofie 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   De vroegste filosofie: Mytisch denken versus natuurfilosofie en Socrates. 
De oudheid: idealisme (Plato) versus rationalisme (Aristoteles) 

t2 po  1   De middeleeuwen: Augustinus versus Thomas van Aquino. De Moderne 
tijd: rationalisme (Descartes) versus empirisme (Locke) 

t3 po  1   De verlichting (Kant) versus dialectiek (Hegel). Romantiek: pessimisme 
(Schopenhauer) versus optimisme (Nietzsche) 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t4 schriftelijk   1  Begin 20ste eeuw: wending naar de taal (Wittgenstein I versus 
Wittgenstein II). Midden 20ste eeuw: fenomenologie (Husserl) versus 
existentialisme (Sartre) 

   

    Opmerking:  
De opstellen en toetsen hebben allemaal eenzelfde gewicht en bepalen 
de rapportcijfers. Deze cijfers zijn van belang voor de overgang naar de 
vijfde klas, maar gaan niet mee naar het schoolexamencijfer. 
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21. PTA Frans 
 

PTA 
  

4 vwo Frans 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Chapitre 1 

t2 schriftelijk 45 1   Chapitre 2 en leesvaardigheid 

t3 schriftelijk 45 1   Chapitre 3 

t4 schriftelijk 45 1   Chapitre 4 en luistervaardigheid 

t5 schriftelijk 45 1   Chapitre 5 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t6 schriftelijk 75  1  Chapitre 6 en informele brief 

t7 schriftelijk 45  1  Chapitre 7 

t8 mondeling   2  Gespreksvaardigheid 

   

    Opmerking:  
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22. PTA Geschiedenis 
 

PTA 
  

4 vwo geschiedenis 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 po  1   Oudheid / Geschiedenisdossier 

t2 schriftelijk 60 3   Oudheid en ontstaan wereldgodsdiensten / Geschiedenisdossier 

t3 po  1   Middeleeuwen en begin Vroegmoderne Tijd / Geschiedenisdossier 

t4 schriftelijk 75 3   Opkomst en ondergang van de Nederlandse Republiek / 
Geschiedenisdossier 

t5 po  1   Nederlands Indie / Geschiedenisdossier 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t6 schriftelijk 75  3  Nederland voor, tijdens en na W.O.II / Geschiedenisdossier 

   

    Opmerking:  Leerstof uit eerdere periodes wordt in latere periodes bekend 
verondersteld en kan dus ook in latere toetsen opnieuw worden bevraagd. 

 
  



  PTA, Vwo 4, 2017-2018  22 

23. PTA Informatica 
 

PTA 
  

4 vwo informatica 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Module 1:  BASIS    hfdstk 1 - Het belang van informatie 
                                   hfdstk 2 - Informatiesystemen 
                                   hfdstk 3 - De andere kant van ICT 
                 EXTRA     hfdstk 1 - Ergonomie 

t2 po  1   Werken met een opdrachtgever - zakelijke kaartjes  

t3 schriftelijk 45 1   Module 2:  BASIS    hfdstk 1 -  Geschiedenis en soorten computers 
                                   hfdstk 2 -  Randapparatuur 
                                   hfdstk 3 -  Opbouw en werking van de computer 

t4 po  2   Werken met een opdrachtgever 1.0 - HTML + CSS + JS + PHP + WVTTK                       
(website basis of expert) - start na t2 

t5 schriftelijk 45 1   Module 3:  BASIS    hfdstk 1 -  Applicatiesoftware 
                                   hfdstk 2 -  Systeemsoftware 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t6 schriftelijk 45  1  Module 4: BASIS     hfdstk 1 -  Programmeertalen 
                                   hfdstk 2 -  PSD’s maken 
                                   hfdstk 3 -  Imperatief programmeren 
                                   hfdstk 4 -  Versiebeheersystemen 
                                   hfdstk 5 -  Testen  
                 EXTRA     hfdstk 1 -  XHTML 

t7 po   1  Werken met Heuristieken Nielsen / Usability 

Opmerking:  
In overleg en afhankelijk van het niveau van de leerling zijn er ook andere 
mogelijkheden mbt de po's. Kennis van HTML, CSS en PHP is dan een 
vereiste. Toetsstof is te vinden op http://www.instruct-online.nl 
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24. PTA Kunst Beeldend 
 
De Vwo 4 leerlingen van het Harens Lyceum die het vak Kunst Beeldend hebben 
gekozen volgend dit vak aan het  Montessori Lyceum Groningen. Het PTA Kunst 
Beeldend Vwo 4 staat in het schoolexamenboek Vwo 4 van het Montessori Lyceum 
Groningen. 
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25. PTA Kunst Drama 
 
De Vwo 4 leerlingen van het Harens Lyceum die het vak Kunst Drama hebben 
gekozen volgend dit vak aan het  Montessori Lyceum Groningen. Het PTA Kunst 
Drama Vwo 4 staat in het schoolexamenboek Vwo 4 van het Montessori Lyceum 
Groningen. 
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26. PTA Kunst Muziek 
 

PTA  
4 

vwo   kunst (muziek) 

toets aard 
weeg- 
factor 

weeg- 
factor 

weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  

A4 A5 SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 2   • module algemene muziekleer 

t2 HD1    • balansverslag ♪♪ 

t3 po 2   • musiceren in klassenverband 

t4 schriftelijk 2   • module algemene muziekleer 

t5 po 3   • meerstemmig zingen Night of the Classics  ♪♪♪ 

t6 schriftelijk 2   • module algemene muziekleer 

t7 po 4   • musiceren in groepsverband rondom het thema Cover 

     ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t8 po  3  • musiceren in groepsverband rondom het thema Mashley 

t9 HD2  HD  • optreden popkoor JTM concert 13 april 2018 ♪♪♪ 

Opmerking:    KUMU: 

♪ Een aantal activiteiten dat georganiseerd wordt voor Kunst Muziek heeft een 
verplicht karakter en kan buiten de lestijden plaatsvinden (concertbezoek, Night 
of the Classics, Jong Talent Muziek concert) 
 

♪♪ Inleveren van opdrachten moet volgens de inleverdatum van het werkschema 
(uiterlijk de laatste les voor de toetsweek van de desbetreffende periode). 
Overschrijden van deze inleverdatum levert per dag een punt mindering op je 
cijfer op. Het weekend telt als één dag. 
 

♪♪♪ Een klasoverstijgende projectles wordt als volgt ingezet: periode 1 t/m 4 
koorklas (vrijdagmiddag). De repetities van het projectkoor van de NOTC en de 
JTM vinden plaats tijdens de klasoverstijgende projectles op vrijdagmiddag. De 
generale repetitie en concerten vinden plaats buiten lestijd. Beiden hebben een 
verplicht karakter. 
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27. PTA Lichamelijke Opvoeding (LO) 
 

PTA 
  

4 vwo lo 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 HD1  HD  HD lopen (1500m), voetbal/frisbee 

t2 

HD2 

 

HD 

 

HD 

freerunning/unihockey 

t3 

HD3 

 

HD 

 

HD 

volleybal+bewegen op muziek 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t4 HD4   HD HD handbal en 60m sprint 

Opmerking:  Wanneer een onderdeel met een NA wordt afgesloten moet dit op één 
van de georganiseerde inhaalmomenten worden weggewerkt. 
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28. PTA Literatuur 
 

PTA atheneum 4 Literatuur Harens Lyceum 2017-2018 

Per Activiteit Stofomschrijving 

Beoor- 

delings- 

vorm 

1 

Literatuur-

dossier  

Leesautobiografie bij Nederlands. 

   
V/G/NA     

Literatuur-

dossier 

Literatuuranalyse bij Nederlands. 

   
 

Literatuur-

dossier 

Het lezen van 1 boek voor Nederlands. 

Het lezen van 1 boek voor Duits. 

Het lezen van 1 boek voor Engels. 

Het lezen van 1 kort verhaal met opdrachten voor Frans. 

Het lezen van 1 kort verhaal met opdrachten voor Spaans. 

 

o/m/v/g     

2 

      

Literatuur-

dossier 

Het lezen van 2 boeken voor Nederlands.  

Het lezen van 1 boek voor Engels. 

Het lezen van  1 boek voor Duits. 

Het lezen van 1 kort verhaal met opdrachten  voor Frans. 

Het lezen van 1 kort verhaal met opdrachten  voor Spaans. 

 

o/m/v/g     

3 

Literatuur-

dossier   

Het lezen van 2 boeken voor Nederlands.  

Het lezen van 1 boek voor Engels. Keuze uit: Room, The Martian of Will 

Grayson Will Grayson. 

Het lezen van 1 kort verhaal met opdrachten voor Frans. 

Het lezen van 1 boek voor Spaans. 

    

 o/m/v/g 

 

4 

Literatuur- 

geschiede-

nis 

Theorie: middeleeuwen bij Nederlands. Leerlingen geven elkaar les over de 

literatuurgeschiedenis middels groepspresentaties. Het cijfer voor deze 

presentatie telt mee bij Nederlands.   

 

Cijfer*    

 

Literatuur-

dossier 

Het lezen van 1 boek voor Nederlands uit de middeleeuwen. 

Het lezen van een literaire tekst voor Engels. 

Het lezen van 1 kort verhaal met opdrachten voor Frans.   

Het lezen van 1 boek voor Spaans.  

 

o/m/v/g     

Totaal       SBU 

 
*Opmerking 
Het cijfer van de presentatie literatuurgeschiedenis telt mee bij het vak Nederlands. Het maakt geen 
deel uit van het schoolexamencijfer Literatuur. 
 
Lezen voor de lijst! 
Voor elke taal moet je per jaarlaag een aantal boeken/literaire fragmenten lezen. Hier volgt een 
beknopt overzicht. 
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Nederlands  
vwo 4 = 6 boeken lezen, vrij te kiezen mits Nederlandse literatuur van erkende kwaliteit, waarvan één uit de 
  middeleeuwen . 
vwo 5 = 6 boeken lezen, vrij te kiezen mits Nederlandse literatuur van erkende kwaliteit, waarvan twee uit een 

  periode van vóór 1880 [renaissance, verlichting, romantiek]. Let op: Je historische boeken moeten 
  telkens uit een andere historische stroming afkomstig zijn. Je mag maximaal 4 literair-historische 
  boeken op je lijst zetten. 
vwo 6 = 1 boek lezen een door de sectie Nederlands gekozen literaire stroming na 1880. 
 
Engels 
vwo 4 = 2 boeken lezen voor Engels, niet of beperkt vrij te kiezen. Daarnaast lees je een literaire tekst. 
vwo 5 = 3 boeken lezen voor Engels, niet of beperkt vrij te kiezen. Daarnaast lees je een literaire tekst. 
vwo 6 = 1 boek lezen voor Engels, beperkt vrij te kiezen. Daarnaast lees je gedichten. 
 
Duits 
vwo 4 = 2 boeken lezen voor Duits, vrij te kiezen. 
vwo 5 = 2 boeken lezen voor Duits, vrij te kiezen. 
vwo 6 = 2 boeken lezen voor Duits, vrij te kiezen. 
 
Frans 
vwo 4 = 4 korte verhalen met opdrachten.  
vwo 5 = 3 boeken lezen voor Frans,  waarvan 1 vrij te kiezen. 
vwo 6 = 1 boek lezen voor Frans, vrij te kiezen. 
 
Spaans 
vwo 4 = 2 korte verhalen met opdrachten. 2 boeken lezen voor Spaans, vrij te kiezen. 
vwo 5 = 2 boeken lezen voor Spaans, vrij te kiezen. 
vwo 6 = 1 boek lezen voor Spaans, vrij te kiezen. 
 
Eindcijfer SE Literatuur 
Literatuur is een onderdeel van het z.g.n. combinatiecijfer – zie inleiding PTA. Het cijfer dat op het SE Literatuur 
wordt behaald, wordt wel apart vermeld op de eindexamenlijst en dient minimaal een 3,5 te zijn.  
Het eindcijfer Literatuur wordt bepaald tijdens het mondeling Literatuur in vwo 6, dat beoordeeld wordt door 
een docent Nederlands en een docent MVT. 
 
Mondeling SE Literatuur vwo 6 
Het vak Literatuur wordt in atheneum 6 afgesloten met een mondeling schoolexamen.  
Bij het afsluitende mondelinge schoolexamen dien je rekening te houden met het volgende: 
1.  Het examen wordt door twee docenten – een docent Nederlands en een docent MVT –  afgenomen. 
2.  Zij bepalen gezamenlijk het cijfer. 
3.  Het literatuurdossier vormt de basis voor het mondelinge schoolexamen Literatuur. Indien het 
 literatuurdossier onvolledig is, niet aanwezig is of te laat is ingeleverd bij de afzonderlijke talen, krijg je het 
 cijfer 1 (onregelmatigheid - zie inleiding PTA). Je moet dan herkansen, zie punt 6. 
4.  Tijdens het mondelinge schoolexamen worden vragen gesteld over: 
 a. de beheersing van de inhoud van de literaire werken; 
 b. de analyse van de literaire werken; 
 c. de persoonlijke waardering; 
 d. de gemaakte opdrachten voor het literatuurdossier bij de verschillende talen; 
 e. kennis van literatuurgeschiedenis; 

 f. de plaatsing van literaire werken in de literair-historische context; 
 g. de Literatuurvergelijkende mindmap (LVM)): elke leerling is verplicht hiermee het mondeling te openen; 
 h. de lessenseries poëzie [bij Nederlands en Engels]; 
 i. de modern letterkundige beschouwing; 
 j. het eindbalansverslag. 
5.  Na afloop stellen de twee docenten het cijfer vast op basis van vooraf bekend gemaakte criteria. 
6.  Het is mogelijk het schoolexamen Literatuur te herkansen. Je levert dan de herkansing van de betreffende 
 periode in. Om te herkansen moet je de boekenlijst aanpassen en aanvullende opdrachten uitvoeren. 
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29. PTA Maatschappijleer 
 

PTA 
  

4 vwo maatschappijleer 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1  1 Hoofdstuk 1 Seneca maatschappijleer 

t2 schriftelijk 60 3  3 Hoofdstuk 1 en 2 Seneca maatschappijleer + actualiteiten 

t3 schriftelijk 60 5  5 Hoofdstuk 1 t/m 4 Seneca maatschappijleer + actualiteiten 

t4 po  2  2 Waardenlogboek 

t5 po  2  2 Analyse maatschappelijk probleem 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t6 schriftelijk   7 7 Hoofdstuk 1 t/m 9 Seneca maatschappijleer 

Opmerking:  Eindcijfer MA wordt bepaald na periode 4. Dit cijfer is ook het SE-cijfer. 
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30. PTA Maatschappijwetenschappen (MAW) 
 

PTA 
  

4 vwo maatschappijwetenschappen 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 1 en 2 Seneca MAW 

t2 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 3 Seneca MAW 

t3 po  1   PO identiteit 

t4 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 4 Seneca MAW 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 po   2  Sociaal wetenschappelijk onderzoek doen 

t8 schriftelijk 60  2  Onderzoeksvaardigheden 

   

    Opmerking:  
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31. PTA Management & Organisatie (M&O) 
 

PTA 
  

4 vwo management en organisatie 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Introductiestencil, §3.1, §3.2, §3.3, §17.1, §17.2, §17.4, §18.1, §18.3 

t2 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 9, Hoofdstuk 11 

t3 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 12, Hoofdstuk 13, Stencil vermogen in kleine ondernemingen 

t4 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 15, §19.1, §19.2, Hoofdstuk 23 

t5 po  1   Project MVO & Bedrijfsbezoek 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t6 schriftelijk 60  1  Hoofdstuk 22, Hoofdstuk 24, Hoofdstuk 25 

   

    Opmerking:  
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32. PTA Natuurkunde 
 

PTA 
  

4 vwo Natuurkunde 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 60 3   Toets over HS.3. 

t2 schriftelijk 60 4   Toets over HS.1, 2 en 3. 

t3 schriftelijk 60 4   Toets over HS.1, 2 en 4. 

t4 po  3   Gedurende het jaar worden tijdens de les practica uitgevoerd. De 
voorbereiding, uitvoering én verwerking hiervan maken deel uit van een 
practicumportfolio. Voor dit PO telt het cijfer van het practicumportfolio. 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t5 schriftelijk 60  2  Toets over HS.5. 

t6 schriftelijk   3  Toets over HS.1, 2, 3, 4, 6 en 7 (90 minuten). 

t7 po   1  Onderzoeksopdracht waarin leerstof en vaardigheden uit HS.1, 2, 4, 6 en 
7 aan de orde kunnen komen.  
Gedetailleerde informatie met betrekking tot vereisten, deadlines en 
beoordelingscriteria is te vinden op de ELO. 
Dit PO kent géén herkansing.  

   
    Opmerking:  De nieuwe hoofdstukken zijn vet gedrukt. 

HS.1 = Bewegen in grafieken 
HS.2 = Bewegen en rekenen 
HS.3 = Elektriciteit 
HS.4 = Kracht en beweging 
HS.5 = Eigenschappen van stoffen en materialen 
HS.6 = Kracht als vector 
HS.7 = Energie omzetten 
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33. PTA Nederlands 
 

PTA 
  

4 vwo Nederlands 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 75 1   recensie schrijven 

t2 schriftelijk 45 1   taal 

t3 schriftelijk 45 1   leesvaardigheid 

t4 mondeling  1   discussie 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t5 mondeling   1  presentatie literatuurgeschiedenis 

t6 schriftelijk 45  1  leesvaardigheid 

   

    Opmerking:  
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34. PTA Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) 
 

PTA 
  

4 vwo onderzoek en ontwerpen 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 

 

2017 - 2018 (kA4) 

t1 po  1    project 1 

t2 po  1    project 2 

t3 po  1    project 3 

       ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t4 po   1   project 4 

   

     Opmerking:  

  
 
 
 
 
  



  PTA, Vwo 4, 2017-2018  35 

35. PTA Scheikunde 
 

PTA 
  

4 vwo scheikunde 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (S4v) 

t1 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 1, herhaling klas 3 

t2 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 2, bouwstenen van stoffen 

t3 po 45 2   Practicumtoets H1 t/m H3. 

t4 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 3, moleculaire stoffen 

t5 po 45 2   Practicumtoets H4 en H5. 

t6 schriftelijk 60 2   Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, zouten , zoutoplossingen en reacties van 
zouten 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 schriftelijk 60  1  Hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7, koolstofverbindingen, duurzaamheid 

t8 schriftelijk 75  2  Eindtoets H1 t/m H7 

   

    Opmerking:  
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36. PTA Spaans 
 

PTA 
  

4 vwo Spaans 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 60 1   Apúntate deel 2 hoofdstukken 1 en 2. Deeltoets luistervaardigheid. 

t2 schriftelijk 60 1   Hoofdstukken 3 en 4. Deeltoets luistervaardigheid.  

 po     Deeltoets spreekvaardigheid. 

t3 schriftelijk 45 1   Hoofdstukken 5 en 6. Deeltoets luistervaardigheid. 

 po  1   Deeltoets spreekvaardigheid. De spreektoetsen uit periode 2 en 3 
vormen samen een cijfer. 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en 
po's 

t4 schriftelijk 75  1  Hoofdstukken 7 en 8. Deeltoets luistervaardigheid. 

t5 schriftelijk 75  1  Hoofdstukken 9 en 10. Deeltoets luistervaardigheid. 

   

    Opmerking:  
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37. PTA Universitaire Modules 
 

PTA 
  

4 vwo Universitaire Modules 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk  3   Keuze uit een van de aangeboden modules met bijbehorende opdrachten, 
toetsing en beoordeling (3x).  

t2 po  1   Reflectieverslag (1x). 

t3 schriftelijk  3   Keuze uit een van de aangeboden modules met bijbehorende opdrachten, 
toetsing en beoordeling (3x).  

t4 po  1   Reflectieverslag (1x). 

t5 schriftelijk  3   Keuze uit een van de aangeboden modules met bijbehorende opdrachten, 
toetsing en beoordeling (3x).  

t6 po  1   Reflectieverslag (1x). 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 schriftelijk   3  Keuze uit een van de aangeboden modules met bijbehorende opdrachten, 
toetsing en beoordeling (3x).  

t8 po   1  Reflectieverslag (1x). 

   

    Opmerking:  
Je gaat twee keer op bezoek bij de universiteit. Data waarop deze 
bezoeken plaatsvinden worden nog bekend gemaakt. Bij deze bezoeken 
ben je aanwezig en je verwerkt de informatie in je reflectieverslag.  
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38. PTA Wiskunde A 
 

PTA 
  

4 VWO Wiskunde A 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) A4 A5 SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Vaardigheden blok 1 & Hoofdstuk 1 (deels) 

t2 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 

t3 schriftelijk 45 1   Vaardigheden blok 2 & Hoofdstuk 4 (deels) 

t4 schriftelijk 60 2   Hoofdstuk 4 & Hoofdstuk 7 

t5 schriftelijk 75 2   Vaardigheden blok 3 & Hoofdstuk 5 & Hoofdstuk 3 

t6 po  1   PO Excel 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t8 schriftelijk 75  1  Vaardigheden blok 4 & Hoofdstuk 6 & Hoofdstuk 8A 
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39. PTA Wiskunde B 
 

PTA 
  

4 vwo Wiskunde B 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 60 3   Hoofdstuk 1 

t2 schriftelijk 45 3   Hoofdstuk 2 + Vaardigheden 

t3 schriftelijk 45 3   Hoofdstuk 3 

t4 schriftelijk 60 4   Hoofdstuk 4 + Vaardigheden 

t5 schriftelijk 45 3   Hoofdstuk 5 

t6 schriftelijk 60 4   Hoofdstuk 6 + Vaardigheden 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t7 schriftelijk 60  1  Hoofdstuk 7 

t8 schriftelijk 60  1  Hoofdstuk 8 

   

    Opmerking:  

  
  



  PTA, Vwo 4, 2017-2018  40 

40. PTA Wiskunde C 
 

PTA 
  

4 VWO Wiskunde C 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 45 1   Vaardigheden blok 1 & Hoofdstuk 1 (deels) 

t2 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 

t3 schriftelijk 45 1   Vaardheden blok 2 & Hoofdstuk 4 (deels) 

t4 schriftelijk 60 2   Hoofdstuk 4 & Hoofdstuk 7 

t5 schriftelijk 75 2   Vaardigheden blok 3 & Hoofdstuk 5 & Hoofdstuk 3 

t6 po     PO Excel 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t8 schriftelijk 75  1  Vaardigheden blok 4 & Hoofdstuk 6 & Hoofdstuk 8C 
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41. PTA Wiskunde D 
 

PTA 
  

4 vwo Wiskunde D 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  
(min.) 4v 5v SE 2017 - 2018 (kA4) 

t1 schriftelijk 75 2   Hoofdstuk 1 + Hoofdstuk 2 

t2 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 3 

t3 schriftelijk 75 2   Hoofdstuk 5 + Hoofdstuk 6 

t4 schriftelijk 45 1   Hoofdstuk 4 

      ** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's 

t5 schriftelijk 75  2  Hoofdstuk 7 + Hoofdstuk 8 

   

    Opmerking:  

  
 
 


