
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolexamenboek 
 

HAVO 5 
 

2018 – 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  



PTA, HAVO 5, 2018 – 2019    2 

Inhoud 

 
1. Inleiding....................................................................................................................................... 3 

2. Beoordelingen en bewaren. ........................................................................................................ 4 

3. Literatuur ..................................................................................................................................... 5 

4. Competenties en vaardigheden: Profielwerkstuk (PWS). .......................................................... 6 

5. Rekenexamen ............................................................................................................................. 6 

6. Toetsweken, inhalen en herkansen. ........................................................................................... 7 

7. Schoolexamen (SE), akkoordverklaring en slaag-/ zakregeling. ................................................ 7 

8. Onregelmatigheden en herbeoordelingen. ................................................................................. 9 

9. Aanvullende voorzieningen. ..................................................................................................... 10 

10. Instromen in VWO 5 vanuit HAVO 5. ....................................................................................... 11 

11. PTA Aardrijkskunde .................................................................................................................. 12 

12. PTA Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) .......................................................................... 13 

13. PTA Biologie ............................................................................................................................. 14 

14. PTA Duits .................................................................................................................................. 15 

15. PTA Economie .......................................................................................................................... 16 

16. PTA Engels ............................................................................................................................... 17 

17. PTA Frans ................................................................................................................................. 18 

18. PTA Geschiedenis .................................................................................................................... 19 

19. PTA Informatica ........................................................................................................................ 20 

20. PTA Kunst Beeldend ................................................................................................................ 21 

21. PTA Kunst Drama ..................................................................................................................... 22 

22. PTA Kunst Muziek .................................................................................................................... 23 

23. PTA Lichamelijke Opvoeding (LO) ........................................................................................... 25 

24. PTA Literatuur ........................................................................................................................... 26 

25. PTA Maatschappijleer ............................................................................................................... 28 

26. PTA Maatschappijwetenschappen (MAW) ............................................................................... 29 

27. PTA Management & Organisatie (M&O) .................................................................................. 30 

28. PTA Natuurkunde ..................................................................................................................... 31 

29. PTA Nederlands ....................................................................................................................... 32 

30. PTA Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) ................................................................................... 33 

31. PTA Scheikunde ....................................................................................................................... 34 

32. PTA Spaans .............................................................................................................................. 35 

33. PTA Wiskunde A ....................................................................................................................... 36 

34. PTA Wiskunde B ....................................................................................................................... 37 

35 Bijlagen 
 - examenreglement VWO, HAVO, VMBO Stichting Openbaar Onderwijs Groningen      38 
 - examenbesluit VO VWO, HAVO, VMBO           38 

 
 
 
 
  



PTA, HAVO 5, 2018 – 2019    3 

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.  
 
In dit schoolexamenboek is de algemene regelgeving van de school opgenomen, die 
van toepassing is op toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en/of 
schoolexamenonderdelen. In het PTA van elk vak wordt aangegeven hoe de weging 
van de toetsen en praktische opdrachten is. Ook wordt aangegeven of een toets wel 
of niet meetelt voor het schoolexamen.  
 
Het volledige PTA staat vanaf 1 oktober van elk jaar op de website van de school. Hier 
vind je ook het examenreglement VWO, HAVO, VMBO Stichting Openbaar Onderwijs 
Groningen en examenbesluit VO. 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 het examenjaar!  
 
 
Evelien Koridon 
 
Teamleider HAVO bovenbouw 
Harens Lyceum 
Openbaar Onderwijs Groningen 
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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 
In het examenjaar zijn er 3 toetsweken. 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 enkele vakken 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 Literatuur staat apart in het PTA vermeld en wordt op de cijferlijst bij het 
diploma als onderdeel van het combinatiecijfer – zie elders in dit PTA – opgenomen. 
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. 
 
Op de bladzijde voor Literatuur in dit PTA en op de werkschema’s van de verschillende 
talen kan de leerling zien wanneer welk onderdeel aan bod komt en wat de leerling in 
elke periode voor het vak Literatuur moet doen.  
 
In HAVO 5 vindt er een mondeling schoolexamen op basis van het literatuurdossier 
plaats, waarbij een docent Nederlands en een docent moderne vreemde talen 
aanwezig is. 
 
De in dit PTA voor het vak Literatuur genoemde onderdelen van het literatuurdossier 
dient de leerling individueel (alleen) uit te voeren en uit te werken, tenzij anders door 
de docent aangegeven.  
 
Ieder in het PTA voor het vak Literatuur genoemde onderdeel van het literatuurdossier 
dient minimaal met een V afgesloten te worden om toegelaten te worden tot het 
mondeling schoolexamen. Als een of meer onderdelen (activiteiten) van het 
literatuurdossier met een NA wordt beoordeeld, na inlevering van je literatuurdossier 
op de einddatum, dan word je niet toegelaten tot het mondeling schoolexamen 
Literatuur.  
  
Het mondelinge schoolexamen Literatuur kan – net zoals andere toetsen of 
schoolexamens – herkanst worden. Je levert dan een herkansing in. Daarnaast moet 
je je boekenlijst aanpassen en aanvullende opdrachten uitvoeren. 
 
Deadlines voor het inleveren van het literatuurdossier: 

- Maandag 11 februari 2019, 14:30 uur: Inleveren volledig dossier bij alle talen 
ter laatste controle. 

- Maandag 4 maart 2019, 14:30 uur: Inleveren NB-dossier bij alle talen. 
 
De inleverdatum van het verbeterd of aangepast literatuurdossier voor de herkansing 
van het mondeling schoolexamen Literatuur wordt nog bekend gemaakt. 
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4. Competenties en vaardigheden: Profielwerkstuk (PWS). 
 
Zowel in de maatschappij- als in de natuurprofielen wordt er tijd besteed aan het 
(verder) ontwikkelen van competenties en vaardigheden die na Havo in het HBO ook 
van belang zijn.  
 
2FM 
In de maatschappijprofielen krijgt dit vorm bij het vak 2FM  
(2e Fase M-profielen). Het vak 2FM wordt gegeven door de mentoren van de leerlingen 
uit de M-profielen.  
 
Profielwerkstuk  
In HAVO 5 wordt gewerkt aan het profielwerkstuk. Voor Technasium-leerlingen maakt 
het profielwerkstuk deel uit van het vak Onderzoek & Ontwerpen. Het profielwerkstuk 
wordt beoordeeld met een cijfer, dit cijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer. Het 
profielwerkstuk is kan niet herkanst worden. De deadline voor het inleveren van het 
profielwerkstuk wordt bekend gemaakt door de profielwerkstukbegeleider (PWS-
begeleider). 
 

5. Rekenexamen 
 
In het schooljaar 2018 – 2019 geldt dat een Havo 5 leerling wél het rekenexamen 
gedaan moet hebben, maar dat het resultaat geen invloed heeft op de uitslagbepaling 
in het examenjaar.  
 
In HAVO 4 heeft de leerling het landelijk rekenexamen kunnen maken. Leerlingen 
kunnen in HAVO 5 dit resultaat verbeteren, of de toets voor de eerste keer maken als 
de leerling in HAVO 4 in het schooljaar 2017 – 2018 het rekenexamen heeft gemist. In 
HAVO 5 zijn er nog drie momenten waarop het rekenexamen plaatsvindt. 
 
Indien de leerling in het schooljaar 2017 – 2018 ook in HAVO 5 zat moet de leerling 
het rekenexamen opnieuw doen in het schooljaar 2018 – 2019.  
 
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.  
  

http://www.examenblad.nl/


PTA, HAVO 5, 2018 – 2019    7 

6. Toetsweken, inhalen en herkansen. 
 
Toetsweken 
In HAVO 5 wordt elke periode afgesloten met een toetsweek.  
 
Inhalen 
Indien een leerling een of meer toetsen mist uit een periode vervalt het recht op 
herkansing. De leerling haalt de gemiste toetsen in op de inhaal-/herkansingsdag. 
Indien de leerling meer dan 2 toetsen gemist heeft stelt de leerling samen met de 
mentor (en in overleg met de vakdocenten) een inhaalplan op voor het inhalen van de 
inhaal-/herkansingstoetsen. Daarbij worden 2 toetsen ingepland op de inhaal-
/herkansingsdag. 
 
Wanneer bij een leerling het herkansingsrecht in enige periode is vervallen, dan kan 
de mentor – na overleg met de teamleider – in uitzonderlijke gevallen besluiten deze 
leerling aan het eind van het schooljaar alsnog een herkansingrecht toe te kennen voor 
de betreffende periode. De leerling maakt deze herkansing na toetsweek 3.  
 
Herkansen 
Indien een leerling alle toetsen en PO’s heeft gemaakt voor een periode heeft de 
leerling het recht om 1 schoolexamencijfer (SE) voor een schriftelijke toets uit die 
periode te herkansen.  
 
Naast schriftelijke toetsen kunnen ook de volgende onderdelen van het schoolexamen 
ook herkanst worden: Mondeling schoolexamen literatuur, Discussie Nederlands, 
Discussie Engels. 
 
Het recht op herkansing vervalt indien een leerling afwezig is bij een herkansing. 
 

7. Schoolexamen (SE), akkoordverklaring en slaag-/ zakregeling. 
 
Schoolexamen (SE) 
Om toegelaten te kunnen worden tot het centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) zal 
de leerling uiterlijk vrijdag 12 april 2019 alle onderdelen van het schoolexamen 
afgerond moeten hebben.  
 
De eindcijfers voor het schoolexamen (SE) worden afgerond op 1 decimaal. Voor de 
vakken waar geen centraal schriftelijk eindexamen (CSE) aan verbonden is (o.a. 
maatschappijleer) worden de eindcijfers met een tussenstap afgerond. Voorbeeld: een 
5,45 voor maatschappijleer wordt 5,5 (stap 1) en is daarmee een 6 als eindcijfer. 
 
Akkoord schoolexamencijfers (SE cijfers) 
Uiterlijk dinsdag 16 april wordt aan de leerling de definitieve akkoordverklaring 
schoolexamencijfers voorgelegd. Door het ondertekenen van de akkoordverklaring 
geeft de leerling aan dat hij akkoord gaat met de schoolexamencijfers voor elk vak. 
 
Indien een leerling niet voor woensdag 17 april bezwaar heeft aangetekend tegen 1 
of meerdere schoolexamencijfers op de akkoordverklaring gaat de leerling akkoord 
met de in de akkoordverklaring vermelde cijfers. 
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Slaag-/ zakregeling 
Een leerling is geslaagd voor de HAVO indien: 

- Het gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) 5,5 of 
hoger is. 

- Voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekentoets maximaal 
één keer het eindcijfer 5 is behaald. 

- Eindcijfers: 
o Alle eindcijfers 6 of hoger zijn. 
o Een eindcijfer een 5 (1x5) is en de andere eindcijfers 6 of hoger zijn. 
o Een eindcijfer een 4 (1x4) is en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 

of hoger is. 
o Twee eindcijfers een 5 zijn (2x5) en het gemiddelde van alle eindcijfers 

6,0 of hoger is. 
o Een eindcijfer een 5 is en een eindcijfer een 4 is (1x5, 1x4) en het 

gemiddeld van alle eindcijfers 6,0 of hoger is. 
- Een leerling alle handelingsdelen voor Lichamelijke Opvoeding (LO) en andere 

vakken met een handelingsdeel met een voldoende (V) of (G) heeft afgerond. 
- Een leerling de rekentoets gemaakt heeft. 
- Een leerling alle onderdelen van het schoolexamen (SE) heeft afgerond. 

 
Indien een leerling voor een van de vakken het eindcijfer 3 of lager haalt is de leerling 
per definitie niet geslaagd. 
 
De vakken maatschappijleer, CKV, profielwerkstuk en Literatuur vormen een 
combinatiecijfer. Alle vakken tellen hierbij even zwaar. De cijfers voor de afzonderlijke 
vakken worden eerst afgerond op gehele cijfers en vervolgens gemiddeld. Het 
eindcijfer voor het combinatiecijfer wordt afgerond op een geheel cijfer. Het 
minimumcijfer voor elk vak in het combinatiecijfer is 3,5. De leerling kan dan wel 
deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen (CSE), maar is per definitie niet 
geslaagd. 
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8. Onregelmatigheden en herbeoordelingen. 
 
Onregelmatigheden 
Wanneer een leerling bij een toets, praktische opdracht of handelingsdeel zich aan 
onregelmatigheden schuldig maakt wordt het Examenreglement Openbaar Onderwijs 
Groningengehanteerd. 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 Openbaar Onderwijs 
Groningenis 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 Openbaar Onderwijs Groningen.  
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9. 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 2019 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. 
 
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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10. Instromen in VWO 5 vanuit HAVO 5.  
 
Indien een leerling een HAVO diploma behaald heeft is het mogelijk om in het 
daaropvolgende schooljaar in te stromen in VWO 5 met als doel het behalen van een 
VWO diploma.  
 
Leerlingen die de overstap naar VWO 5 overwegen moeten dit uiterlijk 14 december 
2018 bij de mentor aangeven. 
 
Voorwaarden voor toelating tot VWO 5: 

- Het gemiddelde van de behaalde cijfers voor het centraal schriftelijk 
eindexamen (CSE) is 6,8. 

- De leerling heeft op de HAVO de kernvakken en het rekenexamen met het 
eindcijfer 6 of hoger afgerond. 

- Op de HAVO heeft de leerling wiskunde A of wiskunde B gevolgd. 
- De leerling laat in een gesprek met de mentor blijken een goede motivatie te 

hebben voor het doen van VWO.  
- De lesgevende docenten uit HAVO 5 zijn overwegend positief over de 

voorgenomen overstap.  
 
Wanneer een leerling niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet wordt de 
leerling niet toegelaten tot VWO 5 op het Harens Lyceum. 
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11. PTA Aardrijkskunde 
 

PTA   4 havo aardrijkskunde 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 

t1 schriftelijk 60 1 2 Globalisering: arm en rijk deel 1 

t2 schriftelijk 60 1 2 Globakisering: arm en rijk deel 2 

t3 po  1 2 Wonen in Nederland: veranderingen in de eigen omgeving. 

t4 schriftelijk 75 1 2 Wonen in Nederland: stedelijke vraagstukken 

t5 schriftelijk 75  2 Systeem aarde: Geologie (hoofdstuk 1 en 2) 

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

t6 schriftelijk 
90 

 2 Systeem aarde: Weer en klimaat en de invloed van de mens (hoofdstuk 3) 

   5 havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 

t9 schriftelijk   3 Brazilië - systeem aarde  

t10 schriftelijk   3 Brazilië - globalisering 

t11 po   3 Geografische analyse van een land + geografisch verantwoorde rondreis 

t12 schriftelijk   3 Wonen in Nederland: Watermanagement en stedelijke vraagstukken (hele boek) 

      

Opmerking:   
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12. PTA Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) 
 

PTA   
4 

havo Bewegen sport & maatschappij 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk  1 1 Opdracht 3.1.1.2: 'sportautobiografie' (60 punten van T1) 

Opdracht 1.2.1: 'warming up' (30 punten van T1) 

t2 praktijk  1 1 discuswerpen en softbal 

t3 schriftelijk 45 1 1 
Inleiding(blz 6 t/m 13) en Hst 2 (blz 170 t/m 215) + onderwerpen binnen de 
les en relevante informatie via de elo van magister 

t4 praktijk  1 1 lesgeven 

t5 schriftelijk  1 1 bewegingsanalyse 

t6 praktijk  1 1 volleybal en turnen 

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

t7 schriftelijk 60  1 
Hst 1.1, 1.2, 1.5 t/m 1.7 (blz. 14 t/m 31 en 83 t/m 169) + onderwerpen 
binnen de les en relevante informatie via de elo van magister 

t8 
praktijk 

  1 frisbee en coopertest 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 60  1 EHBO site : http://www.ehbo.nl/tips/ en boek Hst 1.3, 1.4 en 2.3 + 

onderwerpen binnen de les en relevante informatie via de elo van magister 

t10 praktijk   1 verspringen en rugby 

 HD    stage 

t11 po   1 Opdracht 2.4.1: 'Organiseren fictief toernooi' (70 punten voor T6) opdracht 
3.4.1: 'Bezoek een (top)sportwedstrijd' (20 punten voor T6) 

t12 praktijk   1 dans en spelregeltoets badminton (dans 4x spelregeltoets 1x) 

t13 schriftelijk 60  1 Hst 3 en 4 (blz 216 t/m 313) 

t14 praktijk   1 legeven 

Opmerking:   
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13. PTA Biologie 
 

PTA     
4 

havo biologie 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

    (min.) 4h SE 2017 - 2018 (S4h) 
t1 schriftelijk 45 2 2 H3 Cellen  

t2 schriftelijk 45 2 2 H7: onderzoek doen 
  po 45 1 1 Cellen en Microscopie 

t3 schriftelijk 45 2 2 
H5: Voeding & Energie 

  po 45 1 1 Voedingsonderzoek 

t4 schriftelijk 45 2 2 H6:  Voeding & Vertering 

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

t5 schriftelijk 75  4 H2 en H8:  Soorten & Relaties en Ecosysteem & Evenwicht 

  po 75  1 Gedragonderzoek 

t6 schriftelijk 75  4 H1 en H4:  Gedrag en  Voortplanting & Seksualiteit 

  po 45  1 Soortentoets  

      5 havo   

    
  

  
SE 2018 - 2019 (S5h) 

t9 schriftelijk 75   16 Thema 9 en 10: Erfelijkheid en Evolutie + deel 4havo:  thema 3 en 7 

  po 75   4 meerdere korte practica 

t10 schriftelijk 75   16 Thema 11 en 12: Gezondheid en Transport  + deel 4 havo: thema 5 en 6 

t11 schriftelijk 75   16 Thema 13 en 14: Gaswisseling; uitscheiding en Reageren + deel 4havo: thema 2 en 8 en 
vragen 

        uit andere thema's. 

            

        
Opmerking:    
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14. PTA Duits 
 

PTA   
4 

havo Duits 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 45 2  Kap. 1 Na klar + lezen 

t2 po  1  spreekopdracht 

t3 schriftelijk 45 2  Kap. 2 Na klar + luisteren 

t4 schriftelijk 45 2  Kap. 3 Na klar + lezen 

t5 po  1  spreekopdracht 

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

t6 schriftelijk 45  2 Kap. 4 Na klar + luisteren 

t7 schriftelijk 45  2 Kap. 5 Na klar + lezen 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 

t9 schriftelijk 60  2 capita selecta uit de reader + basiswoordenlijst 

t10 po   1 spreekopdracht 

t11 schriftelijk 120  2 capita selecta uit de reader + basiswoordenlijst(1x) + schrijfopdracht(2x) 

t12 schriftelijk 90  2 CITO-luistertoets 

 po   1 spreekopdracht 

      

Opmerking:  In het schooljaar 2018-2019 wordt de nieuwe methode van Na Klar ingevoerd. Op 
basis daarvan wordt de exacte leerstof in Havo 5 bepaald. 
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15. PTA Economie 
 

PTA   
4 

havo economie 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 45 1  Jong en Oud 1 – 3 

t2 schriftelijk 45 1  Jong en Oud 4 - 7 

t3 schriftelijk 45 1  Jong en Oud 8 – 9 
Vervoer H1 t/m H2 

t4 schriftelijk 45 1  Vervoer H3 t/m H6  

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

t5 schriftelijk 45  1 Markt & Overheid H1 + H2 

t6 schriftelijk 
90 

 2 
Markt & Overheid 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 90  3 Europa + Delen Markt & Overheid 

t10 schriftelijk 90  3 Verdienen & Uitgeven, Jong & Oud, Vervoer 

t11 schriftelijk 
90 

 3 Alle lesbrieven (Jong & Oud, Vervoer, Markt & Overheid, Verdienen & Uitgeven, 
Europa 

      

Opmerking:   
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16. PTA Engels 
 

PTA   
4 

havo Engels 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 

2017 - 2018 (kH4) 
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: Discussie gebaseerd op boek 2 (keuze uit 3)  (50% T2) 
Literatuur: Literatuur formulier boek 2     

t3 schriftelijk 45 1  Grammatica en vocabulaire toets (Solutions + Extra Materiaal)   
Lees boek 3 van literatuurlijst + literatuur formulier                                                                                                                                           

t4 schriftelijk 45 1  Schrijven: Recensie over boek 3 van de literatuurlijst + Writing File (zie Opmerking 1) 

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

t6 schriftelijk 45 1  Leesvaardigheid toets 

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

t7 schriftelijk 60  1 Cito Luistervaardigheid toets 
Literatuur: Literaire Tekst 

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

 
  

5 

havo  

  

 

 

SE 

2018 - 2019 (kH5) 

Literatuur: 1 boek van de literatuurlijst + literaire tekst 
t9 mondeling 45  4 Spreekvaardigheid (Zie opmerking 2) 

Literatuur: boek 4 van de literatuurlijst 

t10 schriftelijk 75  4 Schrijfvaardigheid + Writing File (zie Opmerking 1) 
Literatuur: Poetry 

t11 schriftelijk 60  4 Cito Luistervaardigheid toets 

      

Opmerking:  
(1) Als alle schrijfvaardigheidopdrachten op de deadline zijn ingeleverd komt er 0,5 bij 
het cijfer van toets 4 van havo 4 en toets 10 van havo 5 (schrijfvaardigheid) 
(2) Deze toets bestaat uit een discussie en een presentatie. De discussie telt twee 
keer en de presentatie telt 1 keer mee voor het spreekvaardigheid cijfer. 
(3) Zie literatuur PTA voor meer informatie over literatuur 
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17. PTA Frans 
 

PTA   
4 

havo Frans 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
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 75 1 1 Chapitre 5 en Informele brief 

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

t6 schriftelijk 45  1 Chapitre 6 

t7 schriftelijk 60  1 Chapitre 7 en leesvaardigheid 

t8 mondeling   1 Gespreksvaardigheid 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 60  1 Chapitre 1 P1 

t10 schriftelijk 45  1 Grammatica en vocabulaire P2 

t11 schriftelijk 45  2 Formele brief P2 

t12 schriftelijk 75  2 Kijk- en Luistervaardigheid P3 

t13 mondeling   2 Gespreksvaardigheid P3 

      

Opmerking:   
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18. PTA Geschiedenis 
 

PTA   
4 

havo geschiedenis 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 po  1  Prehistorie en Oudheid, Vroege en Late Middeleeuwen / Geschiedenisdossier 

t2 schriftelijk 60 4 2 De Nederlandse Republiek en de Gouden Eeuw / Geschiedenisdossier 

t3 po  1 1 Hoofdfiguren uit de Nederlandse geschiedenis  / Geschiedenisdossier 

t4 schriftelijk 60 4 2 Europa in de vroegmoderne tijd / Geschiedenisdossier 

t5 po  1 1 Verlichting en Democratische Revoluties / Geschiedenisdossier 

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

t6 schriftelijk 60  2 Verlichting, Democratische Revoluties en hun doorwerking in de 19e eeuw 
/Geschiedenisdossier 

t7 po   2 De Industriele Revolutie in beeld / Geschiedenisdossier 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk   5 Duitsland en Europa in de 19e en 20e eeuw / Geschiedenisdossier 

t10 schriftelijk   5 De Koude Oorlog / Geschiedenisdossier  

t11 schriftelijk   5 Europa in de vroegmoderne tijd en het onstaan van de Nederlandse Republiek / 
Geschiedenisdossier 

      

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

PTA   
4 

havo informatica 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 45 1 1 Module 1:  BASIS    hfdstk 1 - Het belang van informatie 

                                        hfdstk 2 - Informatiesystemen 

                                        hfdstk 3 - De andere kant van ICT 

t2 po  1 1 Werken met een opdrachtgever - zakelijk kaartjes 

t3 schriftelijk 45 1 1 Module 2:  BASIS    hfdstk 1 -  Geschiedenis en soorten computers 

                                        hfdstk 2 -  Randapparatuur 

                                        hfdstk 3 -  Opbouw en werking van de computer 

t4 po  2 2 Werken met een opdrachtgever - HTML + CSS + JS + PHP (website basis of expert)          
- start t4 (start halverwege periode 1) 

t5 schriftelijk 45 1 1 Module 3:  BASIS    hfdstk 1 -  Applicatiesoftware 
                                   hfdstk 2 -  Systeemsoftware                                                              
Module 4:  BASIS    hfdstk 1 -  Programmeertalen 
                                   hfdstk 2 -  PSD’s maken 
                                   hfdstk 3 -  Imperatief programmeren 
                   EXTRA   hfdstk 1 -  XHTML   

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

t6 schriftelijk 45  1 Module 5:  BASIS     hfdstk 1 - Toepassingen van datacommunicatie 
                                    hfdstk 2 - Technische aspecten van datacommunicatie 

t7 po   2 PHP (database of educatie-filmpjes) of SLO + Heuristieken Nielsen / Usability 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 45  1 Module 6:  hfdstk 1 -  Kern van projectmanagement 

                   hfdstk 2 -  De organisatie 
                   hfdstk 3 -  Systeemontwikkeling 

t10 po   1 Werken met een opdrachtgever - Opstellen van de opdracht + WVTTK 

t11 schriftelijk 45  1 Module 7:  hfdstk 1 -  Schematische weergave informatiestromen en 
bedrijfsprocessen 
                   hfdstk 2 -  Data Flow Diagram 
                   hfdstk 3 -  Unified Modeling Language 
                   hfdstk 4 -  ERD en ontwerp relationele database 
                   hfdstk 5 -  Relationele databases en SQL 

t12 po   3 Het doorlopen van een systeemontwikkelingstraject voor een opdrachtgever                         
- start meteen na t10 

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 

 
 
 



PTA, HAVO 5, 2018 – 2019    21 

20. PTA Kunst Beeldend 
 
De Havo 5 leerlingen van het Harens Lyceum die het vak Kunst Beeldend hebben 
gekozen volgend dit vak aan het  Montessori Lyceum Groningen. Het PTA Kunst 
Beeldend Havo 5 staat in het schoolexamenboek Havo 5 van het Montessori Lyceum 
Groningen. 
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21. PTA Kunst Drama 
 
De Havo 5 leerlingen van het Harens Lyceum die het vak Kunst Drama hebben 
gekozen volgend dit vak aan het  Montessori Lyceum Groningen. Het PTA Kunst 
Drama Havo 5 staat in het schoolexamenboek Havo 5 van het Montessori Lyceum 
Groningen. 
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22. PTA Kunst Muziek 
 

PTA   4 havo kunst (muziek) 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (H4) 

t1 schriftelijk  2  KUMU: module algemene muziekleer 

po1 po  2 1 KUMU: balansverslag ♪♪ 

t2 schriftelijk 75 2  KUA: opdrachten en toets: taal van kunst en Cultuur van het Moderne 

po2 po  3 1 KUMU: musiceren rondom thema Cover  

t3 schriftelijk 75 2  KUA: opdrachten en toets: Massacultuur 

po3 po  4 1 KUMU: musiceren rondom thema Mashup 

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

t4 schriftelijk   1 KUMU: module algemene muziekleer 

HD4     KUMU: optreden popkoor JTM concert 13 april 2018  ♪♪♪ 

po4 po   2 KUMU: studio-opdracht Songwriting (3x) ♪ 

 
  5 havo  

    SE 2018 - 2019 (H5) 

t5 schriftelijk 75  2 KUA: opdrachten en toets: periode 4 H4 + 3de eindexamen thema 

po5 po   1 KUMU: klassikaal musiceren rondom thema Cover 

t6 schriftelijk   3 KUMU: module algemene muziekleer 

po6 po   2 KUMU: musiceren in klassenverband 

t7 schriftelijk 75  3 KUA: opdrachten en toets: begrippen kunst en examenvoorbereiding 

po7 po   5 KUMU: 

• EEP musiceren in klassenverband - H5 (1x) ♪  

• EEP musiceren in groepsverband (2x) ♪  

• EEP musiceren in groepsverband (2x) ♪  

 
 
 
 
  



PTA, HAVO 5, 2018 – 2019    24 

Opmerking:  Discipline opdrachten:  
Voor Kunst Algemeen dien je in HAVO 4 & 5 minimaal naar 1 theatervoorstelling, 1 dansvoorstelling,1 muziek 
optreden, 1 film en 1 expositie te gaan. De kosten hiervoor  betaal je voor een deel zelf (€ 15) de andere kosten 
worden betaald door school, zelf zorg je ervoor dat je altijd je CJP kaart bij je hebt. Aan het begin van het schooljaar 
krijg je te horen naar welke voorstellingen, exposities, optreden we gaan, hier kan je deels ook een keuze in maken. 
Bij elke voorstelling dien je een verslag te maken waar in je ingaat op de beschouwingsaspecten van die 
betreffende discipline. Overschrijden van de deadline, levert per dag 1 punt aftrek van het cijfer op. 
 
KUA:  
Het SE cijfer Kunst wordt gemiddeld met het cijfer voor het eindexamen (CE) Kunst Algemeen. Dit eindexamen 
wordt afgenomen in mei 2019. De onderwerpen zijn Cultuur van Romantiek en Realisme, Cultuur van het Moderne 
in de 1ste helft van de twintigste eeuw en Massacultuur in de 2de helft van de 20ste eeuw tot heden. Leren voor 
het examen uit het tekstboek De Bespiegeling en de daarbij horende vragen cq opdrachten uit het werkboek. Plus 
het beschouwingsschema en de begrippen van de kunstdisciplines.  
 
Na toetsweek 3 ga je als klas verplicht op excursie voor KUA als voorbereiding voor het examen. Heb je je niet 
zonder goede reden afgemeld voor of tijdens de excursie gaat er 1 punt van je toetscijfer KUA periode 3 af.           
 
KUMU: 

♪ Een aantal activiteiten dat georganiseerd wordt voor Kunst Muziek heeft een verplicht karakter en kan buiten de 
lestijden plaatsvinden (concertbezoeken, Night of the Classics, Eindexamenpresentatie, Studio-opdracht).  

♪♪ 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 van je cijfer op. Het weekend telt als één dag. 

♪♪♪ Een klasoverstijgende projectles wordt als volgt ingezet:                                                                                             
 
Havo 4 
periode 3 en 4 koorklas (vrijdagmiddag) 
Havo 5 
periode 1, 2, 3 EEP les (donderdagmiddag)   
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23. PTA Lichamelijke Opvoeding (LO) 
 

PTA   
4 

havo lo 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 

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 

t5 
HD4 

 
 HD 

handbal en 60m sprint 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 HD5   HD voldoen aan voorwaarden sok (sportoriëntatie keuze) programma 

t10 HD6   HD voldoen aan voorwaarden sok (sportoriëntatie keuze) programma 

t11 HD7   HD voldoen aan voorwaarden sok (sportoriëntatie keuze) programma 

      

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

PTA havo 5  Literatuur Harens Lyceum 2018-2019 

Per Activiteit Stofomschrijving 

Beoor- 

delings- 

vorm 

1 

Literatuur

geschiede

nis 

Theorie: renaissance, verlichting en romantiek bij Nederlands. 

Opdracht: 

– Het maken van twee literair-historische mindmaps bij Nederlands. 

 

     

 

Literatuur

dossier 

Het lezen van 1 boek voor Nederlands uit de renaissance, verlichting of 

romantiek. 

Het lezen van 1 boek voor Engels. 

Het lezen van 1 boek voor Duits 

Het lezen van 1 boek voor Frans. 

Het lezen van 1 boek voor Spaans. 

o/m/v/g 

2 

Literatuur

dossier 

Poëzie bij Nederlands, het maken van een bloemlezing. 
V/G/NA     

Literatuur

dossier 

Het lezen van 1 boek voor Nederlands. 

Het lezen van een literaire tekst voor Engels. 

Het lezen van 1 boek voor Duits. 

Het lezen van 1 boek voor Frans. 

Het lezen van 1 boek voor Spaans. 

o/m/v/g 

3 

Literatuur

geschiede

nis & 

Literatuur

dossier 

Opdrachten: 

– Het schrijven van een eindbalansverslag voor alle talen bij Nederlands. 

– Poëzie bij Engels. 

 

 

V/G/NA 

Literatuur

dossier 

Het lezen van 1 boek voor Nederlands. 
o/m/v/g 

Deadlines Inleverdata literatuur bij alle talen:  
- Inleveren volledig dossier ter laatste controle: maandag 11 februari 2019, 

14:30 uur. 

- Deadline inleveren naar behoren (NB) dossier: maandag 4 maart 2019, 

14:30 uur. 

V/G/NA 

Schoolexa

men 

Mondeling schoolexamen Literatuur naar aanleiding van een compleet 

literatuurdossier  - ingeleverd bij en goedgekeurd door de afzonderlijke talen. 

 

– Deadline dossier herkansing Schoolexamen Literatuur: 
(verbeterd/aangevuld) dossier bij alle talen  inleveren op: wordt nog bekend 

gemaakt 

Cijfer 

 

Lezen voor de lijst! 

Voor elke taal moet je per jaarlaag een aantal boeken/literaire fragmenten lezen/gelezen hebben. Hier volgt een 

beknopt overzicht. 

 

Nederlands  

havo 4 = 6 boeken lezen, vrij te kiezen mits Nederlandse literatuur van erkende kwaliteit, waarvan één uit de 

middeleeuwen. 

havo 5 = 3 boeken lezen, vrij te kiezen mits Nederlandse literatuur van erkende kwaliteit,  waarvan één uit een 

periode van vóór 1880 [renaissance, verlichting, romantiek]. Let op: Je historische boek moet wel uit een andere 

stroming afkomstig zijn dan je boek uit havo 4. Je mag maximaal 3 literair-historische boeken op je lijst zetten. 

 

Engels 

havo 4 = 2 boeken lezen voor Engels, niet of beperkt vrij te kiezen. Daarnaast lees je een literaire tekst. 

Havo 5 = 1 boek lezen voor Engels, beperkt vrij te kiezen. Daarnaast lees je een literaire tekst en gedichten. 
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Duits 

havo 4 = 3 boeken lezen voor Duits, vrij te kiezen. 

havo 5 = 2 boeken lezen voor Duits, vrij te kiezen. 

Frans 

havo 4 = 4 korte verhalen met opdrachten. 

Havo 5 = 2 boeken lezen voor Frans, waarvan 1 vrij te kiezen. 

 

Spaans 

havo 4 = 2 korte verhalen met opdrachten. 2 boeken lezen voor Spaans, vrij te kiezen. 

Havo 5 = 2 boeken lezen voor Spaans, vrij te kiezen. 

 

Eindcijfer SE Literatuur havo 5 

Het vak Literatuur – ondergebracht bij de verschillende talen – wordt afgesloten met een mondeling 

schoolexamen dat plaats vindt in havo 5. Het behaalde cijfer maakt deel uit 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 4 te zijn. 

 Let bij het schoolexamen Literatuur op de volgende zaken: 

1.  Het examen wordt door twee docenten –  een docent Nederlands en een docent MVT –  afgenomen. 

2.  Zij bepalen gezamenlijk het eindexamencijfer. 

3.  Het literatuurdossier vormt de basis voor het schoolexamen Literatuur. Indien het literatuurdossier onvolledig 

 of te laat bij de afzonderlijke talen is ingeleverd, krijg je het cijfer 1 (onregelmatigheid - zie inleiding PTA). 

 Je moet dan je herkansing van de betreffende periode inleveren en je dossier verbeteren om alsnog het 

 schoolexamen te mogen doen. – 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 literatuuropdrachten; 

 e. de lessenseries poëzie [bij Nederlands en Engels]; 

 f. het eindbalansverslag; 

 g. de literatuurgeschiedenis; literair-historische mindmaps 

5. Na afloop stellen de twee docenten het cijfer vast op basis van de vooraf bekend gemaakte criteria. 

6.  Het is mogelijk het schoolexamen Literatuur te herkansen. Je levert dan de herkansing van de betreffende 

 periode (periode 3) in. Om te herkansen moet je de boekenlijst aanpassen en aanvullende opdrachten 

 uitvoeren. 
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25. PTA Maatschappijleer 
 

PTA   HAVO   5 Maatschappijleer   
           

2018-2019         

Periode Beoordeling Toets, PO, HD 
Mondeling, 
schriftelijk 

Korte 
omschrijving 
Magister 
(maximaal 30 
karakters) Duur 

Weegfactor 
H5 

Telt mee 
voor SE? (ja) Lange omschrijving 

1 
T1 Toets Schriftelijk H1 en H2 75 1 Ja 

Seneca 
maatschappijleer havo 
hoofdstuk 1 en 2 

T2               

2 
T3 Toets Schriftelijk H5 en H6 75 1 ja 

Seneca 
maatschappijleer havo 
hoofdstuk 5 en 6 

T4               

3 T5 Toets Schriftelijk H7 en H8 75 1 ja 

Seneca 
maatschappijkleer havo 
hoofdstuk 7 en 8 

T6 PO Schriftelijk   75 1 ja 

Analyse 
maatschappelijk 
probleem 
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26. PTA Maatschappijwetenschappen (MAW) 
 

PTA   
4 

havo maatschappijwetenschappen 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 45 2 1 H1 t/m H3 Seneca MAW 

t2 po  1 1 Onderzoeksvaardigheden 

t3 schriftelijk 45 2 1 H4 Seneca MAW + paragrafen 'onderzoek doen' H1 t/m H3 

t4 schriftelijk 45 2 1 H5 t/m H7 Seneca MAW  

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

t5 po   1 Portfolio kernconcepten  

t6 schriftelijk 60  1 H8 t/m H10 Seneca MAW  

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 po   2 Analyse sociale of politieke actualiteit 

t10 schriftelijk 75  4 Seneca MAW 

t11 schriftelijk 75  4 Seneca MAW 

t12 schriftelijk 75  4 Seneca MAW 

      

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

PTA   
4 

havo management en organisatie 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 45 1 1 Introductiestencil, §2.1 + §2.2 + §3.1, §3.2, §3.3 

t2 schriftelijk 45 1 2 Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 9 t/m 11 

t3 schriftelijk 45 1 2 Hoofdstuk 12 t/m 14 + Hoofdstuk 21 

t4 po  1 2 PO Interne organisatie & Bedrijfsbezoek 

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

t5 schriftelijk 45  2 Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 15, Hoofdstuk 20, Hoofdstuk 24 

t6 schriftelijk 60  2 Hoofdstuk 16 t/m 19 + Hoofdstuk 22 + Hoofdstuk 23 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 90  10 Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 11, Hoofdstuk 13, Hoofdstuk 22, Hoofdstuk 23, Hoofdstuk 25, 

§26.1, §26.3, Aanvulling M&O bladzijde 1 t/m 24 

t10 schriftelijk 90  10 Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 9, Hoofdstuk 10, Hoofdstuk 12, Hoofdstuk 14, Hoofdstuk 15, 
Hoofdstuk 27, Hoofdstuk 31, Hoofdstuk 32 

t11 po   2 Actieve taak Excel 

t12 schriftelijk 90  10 Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 20, Hoofdstuk 21, Hoofdstuk 24, Hoofdstuk 33, Hoofdstuk 34, 
Hoofdstuk 35, Hoofdstuk 36, Aanvulling M&O bladzijde 25 t/m 32 

      

Opmerking:   
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28. PTA Natuurkunde 
 

PTA   
4 

havo Natuurkunde 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 45 1  Toets over HS.3. 

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

t3 schriftelijk 75 2  Toets over HS. 1, 2 en 3. 

t4 schriftelijk 60 1  Toets over HS.5. 

t5 po  2 2 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. 

t6 schriftelijk 75  1 Toets over HS.1, 2, 3, 5 en 7. 

t7 schriftelijk   2 Toets over HS.1, 2, 3, 5, 7, 8 en 9 (90 minuten). 

t8 po   1 Technisch ontwerp. Gedetailleerde informatie met betrekking tot vereisten, deadlines 
en beoordelingscriteria is te vinden op de ELO. 
Deze praktische opdracht kent géén herkansing. 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk   4 Toets over HS.1, 2, 5, 7, 8, 10 en 14 (90 minuten). 

Ioniserende stralen practicum: dit practicum van de Universiteit Utrecht wordt op een 
nader te bepalen tijdstip georganiseerd. 

t10 schriftelijk   4 Toets over HS.1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 (90 minuten). 

t11 schriftelijk   6 Toets over HS.1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 en 17 (120 minuten). 

t12 po   2 Cijfer presentatie. Tijdens de lessen worden presentaties verzorgd over de examen- 
en herhaalstof. Het uitvoeren van een experiment maakt deel uit van de presentatie. 

      

Opmerking:  De nieuwe hoofdstukken zijn vet gedrukt. 
HS.1 = Bewegen in grafieken 
HS.2 = Bewegen en rekenen 
HS.3 = Elektriciteit 1 
HS.4 = Automaten 
HS.5 = Trillen en golven 
HS.7 = Kracht en beweging  
HS.8 = Energie omzetten 
HS.9 = Elektriciteit 2 
HS.10 = Straling 
HS.11 = Krachten in evenwicht 
HS.12 = Stoffen en materialen 
HS.13 = Functionele materialen 
HS.14 = Communicatie 
HS.15 = Zonnestelsel en heelal 
HS.17 = Menselijk lichaam 
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29. PTA Nederlands 
 

PTA   
4 

havo Nederlands 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
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 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 75  4 schrijfvaardigheid 

t10 mondeling   2 discussie 

t11 schriftelijk 75  2 leesvaardigheid 

      

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

PTA   
4 

havo onderzoek en ontwerpen 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 po  1  vaardigheidstrainingen  

t2 po  2  project 1 

t3 po  2  project 2 

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

t4 po   1 keuzeproject 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 po   1 fase 1 meesterproef 

t10 po   4 fase 2 meesterproef 

      

Opmerking:   
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31. PTA Scheikunde 
 

PTA   
4 

havo scheikunde 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (S4h) 
t1 schriftelijk 45 1  Hoofdstuk 1, herhaling jaar 3 

t2 schriftelijk 45 1  Hoofdstuk 2, bouwstenen van stoffen 

t3 po 45 2  Practicumtoets, deel 1: H1 t/m H3 

t4 schriftelijk 45 1  Hoofdstuk 3, Stoffen en reacties 

t5 schriftelijk 45 1  Hoofdstuk 4, moleculaire stoffen 

t6 po 45 2  Practicumtoets deel 2: H4 en H5,  

t7 schriftelijk 60 2  Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6, zouten en zoutoplossingen, reacties van zouten. 

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

t8 schriftelijk 75 4 2 H1 t/m H7 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (S5h) 
t9 schriftelijk 75  4 Hoofdstuk 8: zuren en basen. 

t10 schriftelijk   4 90 min: Hoofdstuk 9, energieproductie. Hoofdstuk 11 t/m 11.4, duurzaam produceren 

t11 po   4 90 min: kwantitatieve en kwalitatieve analyse 

t12 schriftelijk   4 90 min: Hoofdstuk 10, polymeren. Hoofdstuk 11, duurzaam produceren. 

      

      

      

Opmerking:   
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32. PTA Spaans 
 

PTA   
4 

havo Spaans 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
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 60 1  Hoofdstukken 5 en 6. Deeltoets luistervaardigheid. 

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

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

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

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

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 75  1 Apúntate deel 3, hoofdstukken 1 en 2. Schrijftoets. 

t10 schriftelijk 75  1 Hoofdstukken 3 en 4. Schrijftoets. 

t11 schriftelijk 60  2 Kijk-luistertoets 

t12 mondeling   2 gespreksvaardigheid 

      

Opmerking:   
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33. PTA Wiskunde A 
 

PTA   
4 

havo Wiskunde A 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 60 1  H1 Rekenen + Vaardigheden 1: opg. 1 t/m 11 

t2 schriftelijk 60 1  H2 Tabellen en grafieken + Vaardigheden 1: opg. 12 t/m 15 + Vaardigheden 2 

t3 schriftelijk 60 2  H4 Systematisch tellen + extra tellen in roosters 

t4 schriftelijk 60 1  H5 Lineaire en exponentiële groei + Vaardigheden 4 

t5 schriftelijk 75 2  H5 Lineaire en exponentiële groei+ H6 Grafieken en vergelijkingen + Vaardigheden 3 

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

t6 schriftelijk 75  2 H6 Grafieken en vergelijkingen + H8 Grafieken en veranderingen + Vaardigheden 3 

t7 po   1 PO excel vaardigheden en onderzoeksopdracht 

t8 schriftelijk 90  2 H3 Statistische vraagstellingen + H5 Lineaire en exponentiële groei + H7 Statische 
verwerking 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk   4 H1 + H2 + H4 t/m § 4-3 + Vaardigheden 1 

t10 schriftelijk   5 H1 t/m H3 + §4-4 t/m §4-7 + H6 + Vaardigheden 1 + 2 

t11 schriftelijk   6 H1 t/m H6 + alle vaardigheden en alle resterende examenstof 

      

Opmerking:   
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34. PTA Wiskunde B 
 

PTA   
4 

havo wiskunde B 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

  (min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 

t1 schriftelijk 60 3  Hoofdstuk 1 t/m 1.3 + Vaardigheden blok 1 

t2 schriftelijk 60 3  Hoofdstuk 1 & 2  

t3 schriftelijk 45 3  Hoofdstuk 3  + Vaardigheden blok 2 

t4 schriftelijk 60 4  Hoofdstuk 3 & 4 

t5 schriftelijk 60 3  Hoofdstuk 5 t/m 5.4 + Vaardigheden blok 3 

t6 schriftelijk 60 4 1 Hoofdstuk 5 & 6 

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

t7 schriftelijk 90  1 Hoofdstuk 7 & 8 & Vaardigheden 

 
  

5 

havo  

    SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk   2 Nog nader te bepalen 

t10 schriftelijk   2 Nog nader te bepalen 

t11 schriftelijk   2 Nog nader te bepalen 

Opmerking:   
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35 Bijlagen: 
 - examenreglement VWO, HAVO, VMBO Stichting Openbaar Onderwijs 
   Groningen 

 - examenbesluit VO VWO, HAVO, VMBO 
 

De reglementen zijn te vinden op de site van onze school www.harenslyceum.nl 


