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PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
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2019-2021

uitgave september 2020

NB. In het schooljaar 2020-2021 is het mogelijk dat wegens coronamaatregelen één of
meerdere onderdelen van het PTA niet of niet in zijn geheel volledig en/of op tijd kunnen
worden uitgevoerd. In dat geval is er sprake van overmacht en zal naar bevind van zaken
worden gehandeld.
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Nederlands
Het examen Nederlands bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).
Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Op Niveau 2e editie
SE
Weging Afname
Toetsvorm

3
4
5

Duur

Leerstof / Inhoud

Opmerkingen

20%

Tijdens SE 3

Schriftelijk /
DVD

100 min.

Kijk- en Luistertoets (cito)

-

20%

Tijdens SE4

Schriftelijk

45 min.

- Zakelijke brief
- Artikel
- Zakelijke e-mail

20%

Tijdens SEHandelingsperiodes 3 t/m 5 opdracht

> 10 uur

Tijdens SE5

Mondeling

20 min.

Tijdens SEperiode 3 en 4

Schriftelijk

45 min.

20%

6

Leerlingen leren 3
schrijfopdrachten,
waarna één
opdracht wordt
getoetst
Fictiedossier met 6 boeken uit Beoordeling fictiede jeugdliteratuur en/of
dossier zit verliteratuur voor volwassenen
werkt in het cijfer
compleet maken( en evt.
voor het gesprek
schrijfopdracht)
samen met
boekpresentatie,
- Gesprek over fictiedossier
discussie en
- Fragment voorlezen
werkhouding (en
SE-5 is niet herkansbaar,
evt.
omdat het over de inhoud van schrijfopdracht).
het fictiedossier gaat en dit
niet binnen enkele dagen op
orde kan zijn.
- Spelling ww-vormen
Gemiddelde van 5
- Spelling allerlei
repetities (die
- Taal en woordenschat
even zwaar tellen)
- Leesvaardigheid
is het eindcijfer
- Geleide samenvatting
SE6

.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Afspraken becijfering Fictiedossier klas 3 en 4 Nederlands
Afspraken puntenaftrek klas 3
Hieronder volgt een puntenlijstje met de regeling rondom het niet op tijd inleveren van of
het plegen van plagiaat bij boekverslagen:
Actie

Cijfer / actie

Niet in SOM ingeleverd (i.v.m. plagiaatcontrole)

-1

Plagiaat

-1 + opnieuw maken (cijfer
wordt gemiddeld)

Te laat (op papier en/of via SOM)

-1 per werkdag

Incompleet fictiedossier klas 3
Het fictiedossier in klas 3 is een handelingsdeel en moet voldoende worden afgesloten.
Als het dossier niet voldoende is kun je niet naar klas 4.

Afspraken puntenaftrek klas 4
Hieronder volgt een puntenlijstje met het aantal punten dat wordt afgetrokken van het
uiteindelijk behaalde cijfer SE5:
Actie

Stap 1

Puntenaftrek SE5

Geen presentatie gehouden
(m.u.v. anders gemaakte
afspraken)

X

-1

Geen discussie

Betoog laten schrijven

-1

Geen balansverslag

X

- 0.5

Boekverslagen te laat
ingeleverd

Eerste keer: bespreken met
de leerling

Bij verdere
boekverslagen max.
-1

Niet ingeleverd via SOM

Eerste keer: bespreken met
de leerling en alsnog inleveren
via SOM

Bij alsnog niet
inleveren via SOM -1

(verslagen die niet via SOM
worden ingeleverd, worden
NIET nagekeken door de
docent)
Niet verbeterd

X

Eigen
verantwoordelijkheid

Incompleet fictiedossier klas 4
Leerlingen leveren de laatste les voor de voorjaarsvakantie hun definitieve fictiedossier in.
De docent kijkt dit laatste boekverslag nog na.
Mocht een leerling zich niet aan deze afspraak houden, dan mag het dossier nog uiterlijk
één week voordat het mondeling begint (eerste dag mondeling Nederlands) worden
ingeleverd. Het wordt niet meer nagekeken.
Levert een leerling geen compleet fictiedossier in, dan wordt niet voldaan aan een
handelingsdeel en is er sprake van uitsluiting van het examen.
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Frans
Het examen Frans bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het
schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Grandes Lignes 3/4 VMBO 5e editie, Reader schrijfvaardigheid, Frans examenidioom, Les
Clés Junior, Le journal des enfants, leesboekje, diverse stencils.
SE Weging Afname
Toetsvorm
Duur
Leerstof / Inhoud
ERKOpmerkingen
niveau

3
4
5

6

20%

Schriftelijk

20%

Tijdens SEperiodes 3, 4
en 5 in
overleg met
docent
Tijdens SE4

20%

Tijdens SE5

Mondeling

20%

Tijdens SE4

Schriftelijk

Tijdens SEperiodes 3, 4
en 5

Schriftelijk

Schriftelijk

45 min. Leesvaardigheid:
A2
3 toetsen naar aanleiding
van:
- aantal artikelen en/of
een leesboekje
60 min. Kijk- en
A2
luistervaardigheid
aangeleverd door CITO
20 min. Gespreksvaardigheid
A2
2 criteria:
- begrijpelijkheid =
verloop van het gesprek,
korte en/of uitvoerige
antwoorden, woordkeus
en woordenschat (actief
en passief)
- formele correctheid =
hoeveelheid grammaticale fouten en uitspraak
90 min. Schrijfvaardigheid:
A2
A.Informele brief
(woordenboek N-F
toegestaan)
45 min. B. Verdeeld over het
schooljaar een drietal
.
toetsen over o.a.
grammatica, Idioom en
schrijfopdrachten

Gemiddelde van
3 repetities (die
even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE3

Het cijfer voor
de brief is de
helft van het
eindcijfer SE6.
Gemiddelde van
de 3 repetities
(die even zwaar
tellen) is de
andere helft van
het eindcijfer
SE6

.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Duits
Het examen Duits bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het
schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Neue Kontakte (Abschluβbuch), aanvullend materiaal uitgereikt door docent(e)
SE Weging Afname
Toetsvorm
Duur
Leerstof / Inhoud
ERKOpmerkingen
niveau

3
4
5

20%

20%

20%

20%

6

Tijdens SEperiodes 3, 4
en 5 in
overleg met
docent
Tijdens SE4

Tijdens SE5

Tijdens SEperiodes 3,4
en 5 (in een
reguliere les)

Schriftelijk

Schriftelijk

Mondeling

Schriftelijk

Schriftelijk
Tijdens SEperiodes 3, 4
en 5

45 min. Leesvaardigheid:
3 toetsen naar aanleiding
van teksten
60 min. Kijk- en
luistervaardigheid
aangeleverd door CITO
20 min. Gespreksvaardigheid
2 criteria:
- begrijpelijkheid =
verloop van het gesprek,
korte en/of uitvoerige
antwoorden, woordkeus
en woordenschat (actief
en passief)
- formele correctheid =
hoeveelheid grammaticale fouten en uitspraak
90 min. Schrijfvaardigheid:
A Formele brief/email
(woordenboek N-D
toegestaan)
45 min. B Verdeeld over het
schooljaar een drietal
.
toetsen over leerstof uit
Neue Kontakte (hfdst. 1
t/m 3)

A2

Gemiddelde van
3 repetities (die
even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE3

A2/B1

A2

A2

A2

Het cijfer voor
de brief is de
helft van het
eindcijfer SE6
Gemiddelde van
de 3 repetities
(die even zwaar
tellen) is de
andere helft van
het eindcijfer
SE6

.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Engels
Het examen Engels bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het
schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Stepping Stones deel 4 mavo/vmbo, leesboekjes, stencils - uitgedeeld door docent(e)
SE Weging Afname
Toetsvorm
Duur
Leerstof / Inhoud
ERKOpmerkingen
niveau

3
4
5

6

20%

Schriftelijk

20%

Tijdens SEperiodes 3, 4
en 5 in
overleg met
docent
Tijdens SE4

20%

Tijdens SE5

Mondeling

20%

Tijdens SEperiodes 3, 4
en 5

Schriftelijk

Schriftelijk

45 min. Leesvaardigheid:
3 toetsen naar aanleiding B1
van:
- boeken
- artikelenserie
60 min. Kijk- en
luistervaardigheid
A2-B1
aangeleverd door CITO
20 min. Gespreksvaardigheid
2 criteria:
A2
- begrijpelijkheid =
verloop van het gesprek,
korte en/of uitvoerige
antwoorden, woordkeus
en woordenschat (actief
en passief)
- formele correctheid =
hoeveelheid grammaticale fouten en uitspraak
45 min. Repetities over de eerste
3 hoofdstukken
A2-B1

Gemiddelde van
3 leestoetsen
(die even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE3

Gemiddelde van
3 repetities (die
even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE6

.

.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Geschiedenis
Het examen Geschiedenis bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen
(CE). Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Feniks vmbo-kgt 3 en 4 + Feniks vmbo kgt Historisch Overzicht
SE
Weging Afname
Toetsvorm Duur
Leerstof / Inhoud

3
4
5

25%

Tijdens SE3

Schriftelijk

25%

Tijdens lessen Schriftelijk
in november/ verslag
december

30%

In de periode
na kerst tot
april.

2 Schriftelijke
toetsen

60 min.

Opmerkingen

Module “De Industriële
samenleving in Nederland”

Eén (historische) film wordt
bekeken en geanalyseerd. De
leerling kiest een onderwerp uit
de Tweede Wereldoorlog en
doet hier onderzoek naar, aan
de hand van hoofd- en
deelvragen.
2x 45 min. Historisch Overzicht
hoofdstukken
5:
Koude Oorlog,
Nederland in de Koude
Oorlog
6:
Naar een nieuwe eeuw

Gemiddelde van
twee repetities
(die even zwaar
tellen) is het
eindcijfer van
SE-5

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2,5*SE3 + 2,5*SE4 + 3*SE5
10
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Aardrijkskunde
Het examen Aardrijkskunde bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen
(CE). Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:
.

Leerjaar : 4
Methode : Buitenland
SE
Weging Afname

3
4
5

Toetsvorm

Duur

Leerstof / Inhoud

20%

Tijdens SE3

Schriftelijk

45 min.

Weer en klimaat

20%

Tijdens SE4

Schriftelijk

45 min.

Bevolking en ruimte

20%

Tijdens SE5

Schriftelijk

45 min.

Water

20%

Tijdens SEperiode 3

Schriftelijk

45 min.

Toets over Weer en klimaat

Tijdens SEperiode 4

Schriftelijk

45 min.

Toets over Bevolking en ruimte

Tijdens SEperiode 5
Tijdens SE
periode 3

Schriftelijk

45 min.

Toets over Water

Schriftelijk

20 min.

Begrippentoets Hoofdstuk 1

Voldaan / Niet
Voldaan

Tijdens SE
periode 4

Schriftelijk

20 min.

Begrippentoets Hoofdstuk 2

Tijdens SE
periode 5

Schriftelijk

20 min.

Begrippentoets Hoofdstuk 3

NB. Deze toets
telt niet mee in
het SE-cijfer,
maar moet wel
voldoende
worden
afgerond.

6
Handelingsdelen

Opmerkingen

Gemiddelde van
3 toetsen (die
even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE6

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Wiskunde
Het examen Wiskunde bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).
Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Getal & Ruimte 4vmbo-KGT1 en 4vmbo-KGT2
Examen thema: Meetkunde
SE
Weging Afname
Toetsvorm Duur
Leerstof / Inhoud

3
4
5
6

20%

Tijdens SE3

Schriftelijk

90 min.

H1 Statistieken en kans
H2 Verbanden
H3 Afstanden en hoeken

20%

Tijdens SE4

Schriftelijk

90 min.

H4 Grafieken en vergelijkingen
H5 Rekenen, meten en schatten
H6 Vlakke figuren

20%

Tijdens SE5

Schriftelijk

90 min.

H7 Verbanden
H8 Ruimtemeetkunde

20%

Tijdens SEperiode 3

Schriftelijk

45 min.

- H2 Verbanden
H3 Afstanden en hoeken

Tijdens SEperiode 4

Schriftelijk

45 min.

- H5 Rekenen, meten en schatten
H6 Vlakke figuren

Tijdens SEperiode 5

Schriftelijk

45 min.

Tijdens SEperiode 4
en/of 5

Praktische
opdracht

- H7 Verbanden
H8 Ruimtemeetkunde

Opmerkingen

Gemiddelde van 3
repetities (die even
zwaar tellen) is
75% van het
eindcijfer SE6

- Wiskunde opdracht
Wiskunde
opdracht is 25%
van het eindcijfer
SE6

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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REKENVAARDIGHEID
Leerjaar: 3 VMBO
Methode:
SE weging periode

toetsvorm

duur

Leerstof/inhoud

Opmerkingen

Tijdens leerjaar 3 wordt rekenen niet apart getoetst.

Leerjaar: 4 VMBO
Methode: “Getal & Ruimte” 4 vmbo-KGT1 en 4 vmbo-KGT 2
SE
3

weging

periode

toetsvorm

duur

Leerstof/inhoud

Opmerkingen

100%

SE-week
november

Schriftelijk

90 min.

Rekenen
- Verbanden
- Verhoudingen
- Getallen
- meetkunde

De rekentoets telt
mee voor 100%.

+
herkansing

Bij een
onvoldoende is er
tijdens SE4 een
herkansing.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 100%
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Natuurkunde (NASK1)
Het examen Natuurkunde bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen
(CE). Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:
.

Leerjaar : 4
Methode : NOVA
SE
Weging Afname

3
4
5
6

Toetsvorm

Duur

Leerstof / Inhoud

20%

Tijdens SE3

Schriftelijk

90 min.

H1 Krachten
H6 Werktuigen

20%

Tijdens SE
periode 4
(december)

Practicum

90 min.

H4 Elektriciteit
H9 Schakelingen

20%

Tijdens SE5

Schriftelijk

90 min.

H10 Bewegingen
H11 Kracht en beweging

20%

Tijdens SEperiode 3 of 4

Schriftelijk

45 min.

H2 Warmte + H3 Energie

Tijdens SEperiode 4 of 5

Schriftelijk

45 min.

H5 Geluid

Tijdens SEperiode 4 of 5

Schriftelijk

45 min.

H7 Stoffen

Opmerkingen

Voorkennis uit
H1 Krachten,
H2 Warmte en
H3 Energie
maakt ook deel
uit van SE-5
Gemiddelde van
3 repetities (die
even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE6

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Scheikunde (NASK2)
Het examen Scheikunde bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen
(CE). Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:
.

Leerjaar : 4
Methode : NOVA
SE
Weging Afname

3
4
5
6

Toetsvorm

Duur

Leerstof / Inhoud

20%

Tijdens SE3

Schriftelijk

90 min.

H1: Stoffen en deeltjes
H2: Chemische reacties

20%

Tijdens SE4

Schriftelijk

90 min.

H3: Verbrandingen
H4: Mengen en scheiden
H5: zouten

20%

Tijdens SE5

Praktische
Opdracht

120 min.

Practicum

20%

Tijdens SESchriftelijk
45 min.
periode 3
------------------- ------------------- -------------Tijdens SESchriftelijk
45 min.
periode 4

Opmerkingen

- H1: Stoffen en deeltjes

Gemiddelde van
5 repetities *
------------------------------------------- (die even zwaar
- H3: Verbrandingen
tellen) is het
------------------------------------------- eindcijfer SE6
- H4: Mengen en scheiden
------------------- ------------------- -------------- ------------------------------------------Tijdens SESchriftelijk
45 min.
- H6: Zuren en basen én
periode 5
H7: Water en reinigen
------------------------------------------ H8: Metalen
én
H9: Koolstofchemie

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Biologie
Het examen Biologie bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).
Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Biologie voor jou, deel 3 en deel 4
SE
Weging Afname
Toetsvorm Duur

3
4
5

6

20%

Tijdens SE3

Schriftelijk

90 min.

20%

Tijdens SE4

Schriftelijk

90 min.

20%

Tijdens SE5

Schriftelijk

90 min.

20%

Gehele jaar
tijdens de
lessen in
overleg met
de docent

Schriftelijk

45 min.

Leerstof / Inhoud
Boek 3:
- Thema 4 Erfelijkheid
Boek 4:
- Thema 1 Stofwisseling
- Thema 2 Planten
- Thema 3 Ecologie
Boek 3:
- Thema 6: Regeling
Boek 4
- Thema 4 Mens en milieu
- Thema 5 Voeding en vertering
- Thema 6 Gaswisseling
Boek 3:
- Thema 7: Zintuiglijke
waarneming
- Thema 8: Stevigheid en
bewegen
- Thema 9: Gedrag
Boek 4:
- Thema 7: Transport
- Thema 8: Opslag uitscheiding
en bescherming
8 repetities over alle bovenstaande 8 thema’s uit boek 4

Opmerkingen

Gemiddelde van
de 8 repetities
(die even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE6

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Economie
Het examen Economie bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).
Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen :

Leerjaar : 4
Methode : PinCode 4vmbo-gt
Website : www.pincode.noordhoff.nl
SE
Weging Afname
Toetsvorm *

3
4
5
6

10%

Tijdens SE3 Schriftelijk

Duur

Leerstof / Inhoud**

45min.

Examen
eenheid
Consumptie

Hfdst. 1 en 2
Lesbrieven
25%

Tijdens SE4 Schriftelijk

45min.
Hfdst. 3, 4 en 5
Lesbrieven

25%

Tijdens SE5 Schriftelijk

45min.
Hfdst. 6, 7 en 8
Lesbrieven

20%

Tijdens SE - Schriftelijk
periode
3 t/m 5

Elk
45 min.

Per periode één
repetitie over de
behandelde lesstof

Arbeid en
productie en
bedrijfsleven.
Overheid en
bestuur
Overheid en
bestuur.
Internationale
ontwikkelingen.
Gemiddelde van 3
repetities(die even
zwaar tellen) is het
eindcijfer SE6

*
Diverse toetsvormen: praktische opdrachten, presentatie / verslag / portfolio,
Individuele werkstukken, schriftelijke toetsing.
** Verplichte vakspecifieke benodigdheden : multomap, collegeblok voor map en
rekenmachine.

SE-eindcijfer= 1*SE1 + 1*SE2 + 1*SE3 + 2,5*SE4 + 2,5*SE5 + 2*SE6
10
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Dienstverlening en Producten (DVPR) Profieldeel
Het examen Dienstverlening en Producten bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal
praktisch examen (CSPE). Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:
Leerjaar 4: profieldeel

Methode: Dubbelklik (uitgeverij

Eduklik)

Gemengd/Theoretisch (G/TL)

SE

3
4

weging

Afname

Toetsvorm

Duur

Leerstof

Opmerkingen

15%

Tijdens SE3

Praktische
opdracht

2

SE3 profieldeel

Herkansbaar

Praktische
opdracht

2
SE4 profieldeel
lesuren Opdracht(en) uit de
basiskennis van de
module OutdoorCentre

15%

Tijdens SE4

Theoretische
toets
Project(en)

5

20%

Tijdens SE5

Praktische
opdracht
Theoretische
toets

6

20%

Continue
toetsing:
Rapportperiode
1, 2 en 3
leerjaar 3
en
rapportperiode
1 en 2

lesuren Opdracht(en) uit de
basiskennis van de
module Hotel evt. i.c.m.
methodetoets over
basiskennis
Herkansbaar

Deel 1
i.c.m. minitoets(en)
over basiskennis
2
SE5 profieldeel
lesuren

Herkansbaar

Opdracht(en) uit de
basiskennis van de
module OutdoorCentre

Eindpresentatie

Deel 2

Diverse toetsmethoden

SE6 profieldeel

i.c.m. minitoets over
basiskennis
Niet
herkansbaar

Praktijkkaart(en),
praktische opdrachten
uit de module
winkelcentrum, sportschool, en hotel.
Uitgevoerde werkplekken

leerjaar 4
Eindexamen CSPE

SE-eindcijfer=

14

(1,5x SE1 + 1,5x SE2) + (1,5x SE3 + 1,5x SE4 + 2x SE5 + 2x SE6)
10

Examenreglement VMBO Calvijn 2019-2021

Dienstverlening en Producten (DVPR) Keuzedeel
Leerjaar 4: keuzedeel

Methode: Dubbelklik (uitgeverij

Eduklik)

Gemengd/Theoretisch (G/TL)

SE

2

weging
n.v.t.

B

Afname
Toetsvorm
SE keuzedeel 2 Praktische
opdracht
Tijdens
rapportperiode Project
1 en 2
Presentatie

Duur Leerstof
1
SEB2 keuzedeel
lesuur
Opdracht(en) uit de
basiskennis en
praktijkkaarten, evt. i.c.m.
methodetoets over
basiskennis.

Opmerkingen
Herkansbaar
Let op:
praktijkkaart niet
herkansbaar

Leerlingen kunnen kiezen
uit het navolgende
aanbod;
 digi-spel
 facilitaire
dienstverlening
 ondernemen
 robotica
 sport en bewegen
 ehbo
 webshop
 voeding en
bewegen
 werken aan natuur
en milieu

Vrij te kiezen extra keuzedeel in leerjaar 3
Leerjaar 3: (VRIJ) keuzedeel

Methode: Dubbelklik (uitgeverij

Eduklik)

Gemengd/Theoretisch (G/TL)

SE

3

B
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weging
n.v.t.

Afname
Toetsvorm
SE keuzedeel 2 Praktische
opdracht
Tijdens
rapportperiode Project
2 en 3
Presentatie

Duur Leerstof
1
SEB2 keuzedeel
lesuur
Opdracht(en) uit de
basiskennis en
praktijkkaarten, evt. i.c.m.
methodetoets over
basiskennis.
Leerlingen kunnen kiezen
uit het navolgende
aanbod;
 digi-spel
 facilitaire
dienstverlening
 ondernemen
 robotica
 sport en bewegen
 ehbo
 webshop
 voeding en
bewegen
 werken aan natuur
en milieu

Opmerkingen
Herkansbaar
Let op:
praktijkkaart niet
herkansbaar

Examenreglement VMBO Calvijn 2019-2021

Cijferbepaling profielvak Dienstverlening en Producten

Voor de G/TL bestaat het profiel uit het profielvak (A), dat bestaat uit twee
profielmodulen (1 en 4) en minimaal twee keuzevakken B1, B2 …. (samen te noemen Bn).
Het profielvak wordt altijd afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch
examen(CSPE).
Daarnaast heeft de school besloten om ook een schoolexamen (SE) te hanteren om het
profielvak tussentijds af te toetsen.
Het SE en CSPE samen bepalen het eindcijfer.
De keuzevakken worden altijd met een schoolexamen afgesloten. Alle keuzevakken
moeten met minimaal het cijfer 4,0 worden afgesloten.
Voor de zak/slaag regeling draagt het profiel twee cijfers bij, namelijk eindcijfer A en
eindcijfer B

Voor de G/TL levert dat de volgende cijferbepaling op:

Profielvak = (SE) + CSPE / 2 = eindcijfer A
Keuzevakken = cijfer B1 en cijfer B2 (of cijfers Bn)
Eindcijfer Profiel: (2x cijfer A) + B1+B2 / 4 = eindcijfer
NB: Indien een leerling meer dan 2 keuzevakken afsluit dan wordt het cijfer A
vermenigvuldigd met het aantal afgesloten keuzevakken. De som wordt dan gedeeld door
het aantal afgesloten keuzevakken plus cijfer A maal het aantal afgesloten keuzevakken.
Bv. Leerling sluit 3 keuzevakken af dan: (3 x cijfer A) +B1+B2+B3 / 6
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Kunstvakken 2 Beeldende vakken
Handvaardigheid en Tekenen
Het examen Kunstvakken II bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal praktisch
examen (CPE) en een centraal schriftelijk examen. Het schoolexamen omvat de
hieronder staande onderdelen:
Leerjaar : 4
Methode : Eigen methode die d.m.v. het examenprogramma en doorlopende leerlijnen is
vastgesteld.

SE

3
4
5
6

Weging Afname

Toetsvorm

Duur Leerstof /
Inhoud

Opmerkingen

20%

Tijdens
SE3
periode

Werkstuk en n.v.t. Het thema van
presentatie.
het CPE met
Beoordeling
logboek.
volgens
(oefen praktijk
normen van
examen)
het CPE aan
de hand van
beoordelings
-formulier.

20%

Tijdens
SE4 week
in januari

Theoretische n.v.t. Basislijst
toets
beeldende
begrippen.
Moderne kunst
reader

20%

Tijdens
SE5
periode

Werkstuk en n.v.t. Het thema van
presentatie.
het CPE met
Beoordeling
logboek.
volgens
(oefen praktijk
normen van
examen)
het CPE aan
de hand van
beoordelings
-formulier.

20%

Verspreid 3
n.v.t. Theorie over de
over het
Theoretische
basislijst
schooljaar toetsen
beeldende
begrippen en
moderne kunst.

N.a.v. het thema krijgt de
leerling een examenboekje (uit
voorgaande jaren) met
opdrachten. De opdrachten
vormen de basis van het
beeldend werk. Het gehele
proces speelt mee in de
beoordeling. De puntverdeling
van het desbetreffende
examen wordt aangehouden.
Wat is moderne kunst?
Wat houden de belangrijkste
moderne kunststromingen in?
Wat zijn de aspecten van de
vormgeving, aspecten van de
voorstelling?
N.a.v. het thema krijgt de
leerling een examenboekje (uit
voorgaande jaren) met
opdrachten. De opdrachten
vormen de basis van het
beeldend werk. Het gehele
proces speelt mee in de
beoordeling. De puntverdeling
van het desbetreffende
examen wordt aangehouden.
Gemiddelde van 3 toetsen (die
even zwaar tellen) is het
eindcijfer SE6.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Maatschappijleer
Het examen Maatschappijleer bestaat uitsluitend uit een schoolexamen (SE). Het
schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

Leerjaar : 4
Methode : Thema’s Maatschappijleer voor VMBO
SE
Weging Afname
Toetsvorm Duur

3
4
5
6

Leerstof / Inhoud

20%

Tijdens SE3week

Schriftelijk

45 min.

Thema: media H6

20%

Tijdens SE4week

Schriftelijk

45 min.

Thema: werk H7

20%

Tijdens SE5week

Schriftelijk

45 min.

Thema: pluriforme samenleving
H4

20%

Tijdens SEperioden 3, 4,
en 5

-opdrachten
-presentaties
-vaardigheden

Opdracht media
Opdracht werk
Opdracht pluriforme
samenleving

Opmerkingen

Gemiddelde van
de 3 cijfers (die
even zwaar
tellen) is het
eindcijfer SE6

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + 2*SE5 + 2*SE6
10
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Lichamelijke Opvoeding (LO)
Het examen Lichamelijke Opvoeding bestaat uitsluitend uit een schoolexamen
(SE). Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen:

SE

Inhoud/stofaanduiding

Toetsvorm
Handelingsdeel

3
4

In het vierde leerjaar wordt een sportoriëntatie-programma
aangeboden. Leerlingen kunnen hierbij kiezen uit activiteiten, die
zowel binnen als buiten de school plaatsvinden. Voorbeelden zijn
klimmen, fitness, tennis en rugby. Voor bepaalde activiteiten
wordt een vergoeding gevraagd. Leerlingen kunnen altijd kiezen
voor een activiteit die gratis is. Ze krijgen per lessenserie een
cijfer.

Kerndeel 9 wordt hiermee afgesloten. Als een leerling bij een activiteit
op basis van zijn inzet een onvoldoende scoort, wordt direct een
herkansingsmogelijkheid aangeboden.
Daarnaast krijgt de leerling cijfers voor zijn deelname tijdens de
andere lesuren in klas 4. Van alle cijfers in een periode wordt een
gemiddelde berekend ( SE3 en SE4).

Wanneer vanwege een langdurige blessure of andere oorzaak onderdelen niet afgesloten zijn in het derde
leerjaar, worden deze in het vierde leerjaar afgesloten. In uitzonderingsgevallen krijgt een leerling in het
vierde leerjaar een cijfer voor andere lesopdrachten, waaronder het leiding geven tijdens de les.
Het gemiddelde van de cijfers uit periode 1 t/m 4 ( SE1, SE2, SE3, SE4) moet minimaal een 5.5 zijn. De
kwalificatie goed wordt gegeven bij een gemiddelde van een 7.5 of hoger. Bij een gemiddelde tussen de 5.5
en 7.5 wordt een voldoende gegeven als kwalificatie.

Berekening eindcijfer schoolexamen: 1*SE1 + 1*SE2 + 1*SE3 + 1*SE4
4
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Loopbaan Oriëntatie en Beroepen keuze (LOB)
Het examen Loopbaanoriëntatie bestaat uitsluitend uit activiteiten die voldoende
dienen te worden afgerond en wordt niet tijdens het centraal examen (CE) getoetst.
Het programma omvat de hieronder staande onderdelen:

Klas 3
Voor iedere leerling in klas 3 zijn alle onderdelen verplicht. Gemiste of onvoldoende
afgeronde onderdelen kunnen evt. in klas 4 herkanst worden.
Klas 4
periode
November
November
t/m januari
Jaar 3 en/of
jaar 4
(uiterlijk
maart jaar 4)

PTA
HD
HD

BZ
VG-4

HD

OD-1

Leerstof
BZ-Map
gesprek LOB+keuze

Herkansen ?
J
J

LOB-activiteit:
Bezoek en reflectie
open dag en/of AOBmarkt

J

Beoordeling
O, V of G
O, V of G
O, V of G

Voor de leerling in klas 4 zijn BZ, VG-4 verplicht. Uit de overige onderdelen mag een
keuze gemaakt worden.
In de gesprekken komen de onderstaande competenties aan de orde:
o
o
o
o
o
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Kwaliteitsreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
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Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk gaat over een vakoverstijgend thema. Het profielwerkstuk is niet gerelateerd
aan bepaalde vakken, maar dient ‘maatschappelijke relevant’ te zijn en moet aansluiten bij een
bepaald profiel. Voor leerlingen uit de gemengde leerweg wordt het profiel bepaald door het
beroepsgerichte vak, dat wil zeggen de keuze die gemaakt is voor de richting binnen het vak
DVPR. Voor leerlingen uit de theoretische leerweg bepaalt het vakkenpakket samen met het
profielwerkstuk het profiel.
Aan de opdracht wordt in leerjaar 4 tenminste 20 klokuur besteed. Een deel daarvan vindt plaats
tijdens de speciale lesuren voor het profielwerkstuk. Daarnaast moet elke leerling zelfstandig een
aantal uren aan de uitvoering werken. Wanneer de periode valt, waarin aan het profielwerkstuk
wordt gewerkt en hoe de verdere tijdsplanning loopt, wordt door de begeleiders aan de kandidaten
meegedeeld.
De beoordeling.
De beoordeling richt zich op twee aspecten, namelijk het proces en de presentatie. Elk aspect telt
diverse meetpunten.
Het proces wordt beoordeeld door de begeleidende docent. Gekeken wordt ondermeer naar
planning, samenwerking en ‘vlijt en gedrag’. De presentatie wordt beoordeeld door tenminste 2
personen.
Alle beoordelingen vinden plaats in de termen goed, voldoende of onvoldoende. Aan het werk
wordt geen cijfer toegekend. De beoordeling wordt apart in het examendossier vermeld.
Profielwerkstuk en het examen.
Alle onderdelen van het proces en de presentatie moeten minimaal de beoordeling ‘voldoende’
opleveren. Omdat een ‘voldoende’ of ‘goed’ ook een van de criteria van de zak/slaagregeling is
(artikel 49, tweede lid), behoort een ‘onvoldoende’ niet tot de mogelijkheden. ‘Onvoldoende’
betekent simpelweg dat het profielwerkstuk nog niet afgerond is. Uiterlijk een week voordat de
uitslag vastgesteld wordt, moet het profielwerkstuk afgerond zijn (art. 32, eerste lid), dus moet de
kwalificatie ‘voldoende’ dan behaald zijn. Anders is de leerling, ongeacht de resultaten van de
andere vakken, niet geslaagd.
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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 derde en/of vierde leerjaar een maatschappelijke stage. Van de leerlingen
wordt gevraagd dat zij ervaring opdoen met twee verschillende vormen van
vrijwilligerswerk. Hierbij zetten de leerlingen zich minimaal 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.
Tijdens het vierde leerjaar gaan de leerlingen op excursie, met een culturele (steden- en
museabezoek) of sportieve invulling. Het doel van deze excursie is de leerlingen op een
gestructureerde manier kennis te laten nemen van belangrijke Europese steden en de
geschiedkundige, kunstzinnige en culturele bronnen die daarbinnen te vinden zijn, of op
een uitdagende locatie lichamelijke inspanning verrichten en sportieve vaardigheden
opdoen. Bij de verwerkingsopdrachten na de excursie zit een opdracht tot reflectie.

-

Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding.
In het kader van de oriëntatie op de beroepenvelden en de bijbehorende opleidingen dient
de leerling zelf de nodige informatie vast te leggen. Dit betreft de volgende drie zaken:
• Ingevuld blad met zelfbeeld
• Beroepen-/opleiding-oriëntatie
o Blad met informatie over beroep
o Blad met informatie over een passende vervolgopleiding
• Balansverslag, waarin alle gegevens over wat is onderzocht terug te vinden is.
De leerling dient, desgevraagd, aannemelijk te maken dat hij/zij deze informatie zelf heeft
verzameld. Deze informatie dient aanwezig te zijn voor er met de leerling een gesprek kan
worden gevoerd.

Een kandidaat dient de handelingsdelen zodanig af te werken, dat hieraan de kwalificatie “naar
behoren” kan worden toegekend.

22

Examenreglement VMBO Calvijn 2019-2021

