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PTA
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
SCHOOLEXAMEN
2-Versnelde VMBO/MAVO

SCHOOLJAAR 2019-2020

Leerjaar 2
Het eindcijfer/ jaarcijfer afgerond op één decimaal van de vakken Nederlands,
Engels, wiskunde en D&P wordt het SE1 cijfer.
Het vak kunstvak 1 incl. ckv wordt afgesloten als handelingsdeel met de beoordeling
v(oldoende) of g(oed).
SE 1 leerjaar 2-versnelde VMBO en 3-versnelde VMBO
SE
Weging Afname
Toetsvormen
1
20%
Eindrapportcijfer Repetities
leerjaar 3 op 1
SO’s
decimaal
Praktische opdrachten
Mondeling
Huiswerk
Per vak zijn er uitzonderingen op deze algemene regel.
Deze worden (per vak) vermeld.

Algemeen deel
Weging
20
10
20
5
5

Leerjaar 3
3-Versnelde VMBO doet examen (CE) in de volgende vakken:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• D&P
Het vak maatschappijleer wordt in leerjaar 3 afgesloten met een eindcijfer afgerond
op een heel cijfer en telt mee in de zak-slaag-regeling klas 4.
De vakken godsdienst & levensbeschouwing en lichamelijke oefening LO1 worden
ook afgesloten als handelingsdeel.
Het eindcijfer/ jaarcijfer afgerond op één decimaal van de vakken die aansluiten bij
het gekozen profiel – versnelde VMBO wordt het SE1 cijfer.

Leerjaar 4
4-versnelde VMBO doet examen (CE/ CPE) in de vakken die aansluiten bij het
gekozen profiel techniek, Zorg & Welzijn of economie.
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NEDERLANDS 2-versnelde VMBO
Het examen Nederlands bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal
examen (CE).

Leerjaar: 3
Methode: Nieuw Nederlands, vijfde editie
Tijdens leerjaar 2 behandelen wij onder andere de volgende onderdelen:
Afname
tijdens leerjaar 2

Toetsvorm
schriftelijk

Duur
80 min.

Leerstof / Inhoud
Vier hoofdstukken uit de methode
Bij elk hoofdstuk minimaal een SO
Bij elk hoofdstuk een repetitie
Bij elk hoofdstuk een schrijfopdracht
Voor Nederlands zijn er twee toetsen met een afwijkende weging.

Weging

Afname
Tijdens de les in
overleg met de
docent

Toetsvorm
Mondeling
en
schriftelijk

Duur
Leerstof / Inhoud
Max. 80 Drie boekopdrachten
min.

Weging
20

Rep H3

Schriftelijk

80 min

100

Theorie Hoofdstuk 3

20
40
10

SE2 t/m SE5 in leerjaar 3

ENGELS 2-versnelde VMBO
Het examen Engels bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).

Leerjaar : 2 versnelde VMBO
Methode : Stepping Stones 2 VMBO-KGT + aangeleverd materiaal van
de docent
Stepping Stones 3 VMBO-GT + aangeleverd materiaal van de docent
Tijdens leerjaar 2 behandelen wij de volgende hoofdstukken:
Theme
Theme
Theme
Theme
Theme
Theme

1
2
3
3
4
5

Stepping Stones 2kgt
Stepping Stones 2kgt
Stepping Stones 2kgt
Stepping Stones 3gt
Stepping Stones 3gt
Stepping Stones 3gt
Stepping Stones 3gt

Back in time
Games and gadgets
All about heroes
Law and order
After school
Down Under
Exam Preparation

Verder heeft het vak Engels de volgende handelingsdelen:
Leesboek
Luistertoets
Grammatica toets
Mondeling

SE2 t/m SE5 in leerjaar 3
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KUNSTVAKKEN I inclusief CKV
Het examen kunstvakken 1 bestaat uitsluitend uit een schoolexamen1 (SE1).
Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:
Leerjaar : 2
Methode : Eigen methode die d.m.v. de doorlopende leerlijnen is vastgesteld.
SE
Waardering Afname
Toetsvorm
Duur
Leerstof / Inhoud
Opmerkingen
Naar
Tijdens
Verslag/
n.v.t.
- oriëntatie CKV
behoren/
periode 1
praktische
- kennismaken met
voldoende/
opdrachten
kunst disciplines
goed
- culturele activiteiten
- ontwikkeling van
kunstzinnige
Culturele
Aan het eind
vaardigheden
activiteiten
van het
vinden plaats
Tijdens
Verslag/
n.v.t.
- oriëntatie CKV
schooljaar
verspreid over
periode 2
praktische
- culturele activiteiten
moeten alle
de 3 perioden
opdrachten
- ontwikkeling van
opdrachten/
al naar gelang
kunstzinnige
verslagen
het aanbod.
vaardigheden
gemiddeld
In totaal
Tijdens
Verslag/
n.v.t.
- oriëntatie CKV
een
zullen er
rapportpraktische
- culturele activiteiten
voldoende
minimaal 4
periode 3
opdrachten
- ontwikkeling van
hebben
activiteiten
kunstzinnige
opgeleverd.
plaatsvinden,
vaardigheden
die ofwel op
Tijdens
Verslag/Eind n.v.t.
- oriëntatie CKV
school
periode 4
opdracht
- culturele activiteiten
plaatsvinden
CKV
- ontwikkeling van
of in de vrije
kunstzinnige
tijd van een
vaardigheden
leerling.
Eindopdracht:
Opdracht waarbij alle
opgedane kennis
omtrent kunst en
cultuur in de praktijk
wordt gebracht in een
zelf vormgegeven
eindopdracht.

1
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DIENSTVERLENING & PRODUKTEN D&P
Het examen D&P bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal
praktisch examen (CSPE). Het eindcijfer bestaat uit een
combinatiecijfer uit klas 2 en 3, keuzevakken en het CSPE.
Het eindcijfer van D&P bestaat uit een combinatiecijfer uit klas 3 en 4 (SE
Profielvak), twee keuzevakken(één in klas 3 en één in klas 4) en het cijfer voor
het CSPE. Het combinatiecijfer uit klas 3 en klas 4 bestaat uit meerdere modules
uit de methode Dubbelklik. Samen vormen de eindresultaten van deze modules
een cijfer dat voor een kwart gaat meetellen bij het examen. Hierdoor heeft ieder
onderdeel heeft de waarde van 25%. Samen vormen de 4 onderdelen een
eindcijfer.

Leerjaar : 2 & 3
Methode : Dubbelklik
Website : www.mijndubbelklik.nu
Het cijfer SE Profielvak klas 3 en SE Profielvak klas 4 wordt als volgt berekend:
Klas
Leerstof/inhoud
Toetsvorm
Lesstof
2
Project
Door docenten
:
uitgekozen opdrachten
Sportschool
en praktijkkaarten die
Hotel
door de methode
Tuincentrum
Dubbelklik worden
aangeboden
3
Project
Door docenten
uitgekozen
Vakantiepark
praktijkkaarten en
opdrachten uit de
module Vakantiepark,
aangeboden door
Methode Dubbelklik
Project
Door docenten
uitgekozen
Examenvoorbereiding
praktijkkaarten en
opdrachten uit
verschillende modules,
aangeboden door
Methode Dubbelklik.
Deze opdrachten
worden aangevuld met
oude
examenopdrachten.

SE 1

Weging
30%

SE 2:

35%

SE 3:

35%

Berekening eindcijfer SE profielvak : 3*SE1 + 3,5*SE2 + 3,5*SE3
klas 3 en SE profielvak klas 4
10
(Zie volgende blz. voor tweede deel D&P)
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Het eindcijfer D&P wordt als volgt berekend:
Leerstof/inhoud

1
2
3
4

Toetsvorm Weging

SE Profielvak klas 2
Afgerond op 0
decimalen

Sportschool
Hotel
Tuincentrum

Project

25%

SE Profielvak klas 3
Afgerond op 0
decimalen

Vakantiepark
Examenvoorbereiding

Project

CSPE

Examen

Examen

25%

SE Keuzevak klas 2
Afgerond op 1
decimaal

Candy2You

Project

25%

SE Keuzevak klas 3
Afgerond op 1
decimaal

Webshop

Project

25%
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WISKUNDE 2-versnelde VMBO
Het examen Wiskunde bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen
(CE).

Leerjaar : 2 versnelde VMBO
Methode : Getal & Ruimte 2TGK1, 2TGK2, 3TGk1 en 3TGk2 10e editie
Tijdens leerjaar 2 behandelen wij de volgende hoofdstukken:
H2
H3
H4
H6
H7
H8
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H10

2TGK1
2TGK1
2TGK1
2TGK2
2TGK2
2TGK2
3TGK1
3TGK1
3TGK1
3TGK1
3TGK2
3TGK2
3TGK2
3TGK2

Vlakke figuren
Pythagoras
Vergelijkingen oplossen
Procenten en diagrammen
Ruimtefiguren
Inhoud en vergroten
Kaart en doorsnede
Formules en grafieken
Statistiek
Goniometrie (rekenen met tangens)
Verschillende verbanden
Oppervlakte en inhoud
Getallen
Goniometrie (rekenen met sinus, cosinus en tangens)

Verder worden er nog de volgende projecten gedaan:

Project spellen, project snelheid, project Spaghetti-bruggen

SE2 t/m SE5 in leerjaar 3
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Handelingsdeel
Het handelingsdeel bestaat per leerling uit vakspecifieke opdrachten en
vakoverstijgende opdrachten.
De vakspecifieke opdrachten staan in het SE-overzicht van de betreffende vakken
opgenomen.
Het vakoverstijgende deel bevat de volgende handelingsopdrachten:
-

Maatschappelijke stage.
In het kader van bevordering van actief burgerschap en sociale integratie
doen de leerlingen in het tweede een maatschappelijke stage. Van de
leerlingen wordt gevraagd dat zij ervaring opdoen met verschillende vormen
van vrijwilligerswerk. Hierbij zetten de leerlingen zich gedurende 30 uur in voor
een non-profit organisatie. Na afloop van elke stage vult de leerling een
evaluatieformulier in, waarbij de opgedane ervaring met de stage wordt
weergegeven.

-

Excursie/werkweek
Tijdens het tweede /derde leerjaar gaan de leerlingen op excursie/werkweek.
Het doel van deze excursie is de leerlingen op een gestructureerde manier
kennis te laten nemen van technische aspecten en/of Europese steden en de
geschiedkundige, kunstzinnige en culturele bronnen die daarbinnen te vinden
zijn, en/of op een uitdagende locatie lichamelijke inspanning verrichten en
sportieve vaardigheden opdoen. Bij de verwerkingsopdrachten na de excursie
zit een opdracht tot reflectie.
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Loopbaanoriëntatie LOB
Leerlingen werken in de leerjaren 2, 3 en 4 aan hun portfolio via de site
uilenhof.dedecaan.net. Het programma bestaat per leerjaar uit:
Klas
-

2:
Diverse opdrachten via uilenhof.dedecaan.net
Opleidingskeuzetest
Maatschappelijke stage

Klas
-

3:
Bezoek MBO-keuzemarkt
Diverse opdrachten via uilenhof.dedecaan.net
Stage

Klas4:
- Opleidingskeuzetest
- Bezoek MBO-keuzemarkt
- Diverse opdrachten via uilenhof.dedecaan.net
- Evaluatie naar aanleiding van 3 jaar loopbaanoriëntatie
Het portfolio blijft na het verlaten van school nog beschikbaar via de
website. De meeste onderdelen worden gedaan tijdens mentoruren
aangevuld met lessen tijdens Skills en Dienstverlening & Producten.
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