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Algemene bepalingen
1. De sectordirectie en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het
College van Bestuur het examen af.
2. Het examenreglement en het PTA worden door het College van Bestuur vóór 1
oktober toegezonden aan de inspectie, bekendgemaakt aan de kandidaat en zo
spoedig mogelijk op de website van het Regius College gezet.
3. Het examen bestaat voor ieder vak uit een SE en voor zover in het Eindexamenbesluit is bepaald, tevens uit een CE of CSPE.
4. Alle resultaten die meetellen voor de bepaling van de examenuitslag
(schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en profielwerkstuk) worden in
Somtoday opgeslagen en zijn via het portaal in te zien.
5. Hoewel het PTA in principe vast ligt zijn aanpassingen niet uitgesloten. Deze
aanpassingen kunnen hun oorzaak hebben in door de minister voorgeschreven
wijzigingen of door onvoorziene omstandigheden in de praktijk. Wijzigingen in het
PTA worden altijd door de examensecretaris via de Regius site aan de ouders en
leerlingen meegedeeld.
6. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting treedt in werking op de eerste schooldag
van dit schooljaar.
7. De inhoud van dit PTA is onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom corona en
eventuele maatregelen dientengevolge van de overheid. Mocht dit tot wijzigingen in
het examenreglement en/of PTA leiden, dan is dit altijd in overleg met de
medezeggenschap en de onderwijsinspectie en zullen wij u hierover nader
informeren.

Lijst met afkortingen en begrippen
PTA: programma Toetsing en Afsluiting.
Dit wettelijk verplichte reglement bevat een overzicht per vak van het examenprogramma.
CE: centraal examen.
Dit vindt landelijk plaats aan het einde van het vierde leerjaar in mei.
SE: schoolexamen.
Scholen organiseren zelf hun schoolexamens. De vaksecties zijn verantwoordelijk voor
ontwikkeling van de SE’s.
CSPE: centraal schriftelijk praktisch examen
Het praktijk examen bestaat uit vier onderdelen die verspreid over twee dagen op de school
wordt afgenomen onder toezicht van de examinatoren.
VSE: verplichte examenstof voor het schoolexamen
VCE: verplichte examenstof voor het Centraal examen, mag getoetst worden op het
schoolexamen
SEE: school eigen examenstof gekozen door het bevoegd gezag
ED: examen dossier
Elke leerling heeft een eigen Examen Dossier. Het bevat de onderdelen van het
schoolexamen zoals omschreven in het PTA.
Eindexamenbesluit
Wet van de overheid waarin alle regels voor het afnemen van de examens staan
vermeld.
Examinator
De vakdocent die de les verzorgt van examenklassen.
Handelingsdeel
Een opdracht waarbij het opdoen van ervaring centraal staat. In het PTA zijn deze vermeld
onder het kopje handelingsdeel.
Herkansing
Het opnieuw deelnemen aan een schoolexamen.
Inhalen
Het alsnog deelnemen aan een schoolexamen.
Mondeling
Een toets die mondeling wordt afgenomen.
O/V/G
Onvoldoende, voldoende, goed
Praktische opdracht
Een opdracht die alleen of in groepen gemaakt wordt, waarbij zowel product als proces
beoordeeld worden.

Planning examen leerjaar 4
Het schooljaar is verdeeld in vier perioden, drie schoolexamen (SE) perioden en in mei het
centrale eindexamen. Enkele vakken zullen de planning voor een schoolexamenonderdeel
uit leerjaar 3 met de leerlingen zelf afspreken. Deze onderdelen worden dan buiten de
reguliere planning afgenomen.

Datum
23 aug

Start schooljaar

16 okt

Herfstvakantie

25 okt

Start SE1

01 nov

Eventuele uitloop SE1

17 nov

Herkansing SE1

22 nov

Start semester 2

22-24 nov

Leerling/ouder/mentor
gesprekken

25 dec t/m 9
jan

Kerstvakantie

17 jan

Start SE2

24 jan

Vervolg SE2 & sol.project

9 feb

Herkansing SE2

14-16 feb

Leerling/ouder/mentor
gesprekken

19-27 feb

Voorjaarsvakantie

3/3

Muziek excursie concertgebouw

14/3

Inleveren resultaten PWS

7 weken tot aan SE1

9 weken tot aan SE2

Incl. K&L examens
7 weken tot aan SE3

Handelingsdelen afgerond en
ingeleverd

21 mar

SE3

28 mar

Vervolg SE3

31 mar

Schoolexamen praktijkavond
muziek

4, 5 apr

CSPE

11 apr

Herkansing SE3

21 apr

Kolderdag en gala

26 apr t/m 08
mei

Meivakantie

9 t/m 11 mei

Facultatieve lessen

12 mei

Start CE

Leeswijzer PTA
Hieronder ziet u een voorbeeld van een PTA aardrijkskunde voor leerjaar 4. In het PTA zijn
beschreven welke schoolexamens, praktische opdrachten en handelingsdelen in leerjaar 3 of
4 worden afgenomen.
In de aanhef van het PTA van elk vak wordt beschreven in welk leerjaar de leerling zit.

Regius College vmbo-gl/tl
2021 - 2022

Programma van toetsing en afsluiting

vak: aardrijkskunde
leerjaar: 4
niveau: vmbo-tl
Per Eindtermen: wat
moet je kennen en
kunnen?
VCE
AK/K/3
Leervaardigheden in
het vak AK
AK/K/4 Weer en
klimaat

1

•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud
programma

Toetsvorm Tijd Weging Herkansing Cijferkolom

Schriftelijk
schoolexamen
over
H1 Weer en
klimaat

Schriftelijk

90

3

ja

T41h

1e kolom: periode. In leerjaar 4 zijn er drie schoolexamen periodes.
2e kolom: Eindtermen. Beschrijving welke eindtermen in het
schoolexamenonderdelen worden getoetst.
3e kolom: Inhoud programma. Beknopte omschrijving van de onderwerpen voor het
schoolexamen. Welke leerdoelen zijn er. Welk onderwerp, welk hoofdstuk.
4e kolom: toetsvorm. Hier staat beschreven in welke vorm het schoolexamen wordt
afgenomen.
5e kolom: tijdsduur. Hier staat hoe lang een examen duurt in minuten.
6e kolom: weging: Hoe zwaar weegt het cijfer mee in de berekening van het
gemiddelde schoolexamen cijfer.
7e kolom: Herkansing. Hier wordt vermeld of het examen herkanst kan worden.
8e kolom. Cijferkolom. In SOM-today vind je onder deze code je cijfer terug.

Herkansen van een schoolexamen.
Vervroegd examen
Leerlingen kunnen geen herkansing maken voor hun vak vervroegd examen. Deze
herkansing dient “bewaard” te blijven voor de andere vakken in leerjaar 3 en 4.

Regius College vmbo-gl/tl

Programma van toetsing en afsluiting 2021 - 2022

vak: aardrijkskunde
leerjaar: 3 vervroegd examen
niveau: vmbo-tl
Periode
1

1

Eindtermen: wat moet je kennen
en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma

Toetsvorm

VSE
AK/K/7 Arm en rijk
AK/V/4 Casus Arm en rijk:
Gezondheidszorg
AK/K/5 Bronnen van energie
AK/V/2 Casus Bronnen van energie:
Energiebeleid
AK/K/9 Grenzen en identiteit
AK/V/6 Casus Grenzen en identiteit:
Regionale identiteit
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang
VCE
AK/K/3 Leervaardigheden in het vak
AK

Schriftelijk schoolexamen over
H1 Arm en rijk
H2 Bronnen van energie
H3 Grenzen en identiteit

Schriftelijk

VSE
AK/K/1 Oriëntatie op leren en
werken
AK/K/2 Basisvaardigheden
AK/K/5 Bronnen van energie
AK/V/7 Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang
VCE
AK/K/3 Leervaardigheden in het vak

Praktische opdracht
H2 Bronnen van energie.

Tijdsduur

Weging

Herkansing?

Cijferkolom
SOM

90

3

nee

V01

0

nee

V02

Je leert de reader waarin de samenvatting,
begrippen, examentrainers en casussen van
H1, 2, 3 staan.

Je krijgt van je docent een Praktische
opdracht (staat in reader) en maakt
hierover een verslag. Het verslag moet V of
G worden afgerond

Schriftelijk

AK
1

VCE
AK/K/3 Leervaardigheden in het vak
AK
AK/K/4 Weer en klimaat
AK/V/1 Casus Weer en klimaat:
Extreme weersomstandigheden
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

Schriftelijk schoolexamen over
H1 Weer en klimaat

Schriftelijk

90

3

Nee

V03

2

VCE
AK/K/3 Leervaardigheden in het vak
AK
AK/K/8 Bevolking en ruimte
AK/V/5 Casus Bevolking en ruimte:
Grootstedelijke gebieden
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

Schriftelijk schoolexamen over
H2 Bevolking en ruimte

Schriftelijk

90

3

Nee

V04

3

VCE
AK/K/3 Leervaardigheden in het vak
AK
AK/K/6 Water
AK/V/3 Casus Water:
Watermanagement
AK/V/8 Vaardigheden in samenhang

Schriftelijk schoolexamen over
H3 Water

Schriftelijk

90

3

Nee

V05

Berekening eindcijfer schoolexamen

(V01x3) + (V02 x 3) + (V03 x 3) + (V04 x 3) : 12 = SE cijfer

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen

Geen woordenboek toegestaan

Regius College vmbo-gl/tl

Programma van toetsing en afsluiting 2021 - 2022

vak: biologie
leerjaar: 3 vervroegd examen
niveau: vmbo-tl
Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma: wat ga
je hiervoor doen?

Toetsvorm

VSE en VCE: BI/K/6 BI/K/8 BI/K/13

Thema 4 Ordening en Evolutie
Thema 7 Stevigheid en Beweging
Schriftelijk schoolexamen over:
Thema 1 Cellen (herhaling klas 3)
Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling
Thema 3 Erfelijkheid
Thema 4 Ordening en Evolutie (herhaling
klas 3) (van ordening alleen
determineren/en kenmerken
cellen)(Evolutie wel alles)
Thema 5 Regeling (Herhaling klas 3)
Thema 6 Zintuigen (Herhaling klas 3)

1

1
BI/K/3 BI/K/4 BI/K/5 BI/K/11 BI/K/12
BI/K/13

2

Weging

Herkansing
ja/nee?

Cijferkolom
SOM

schriftelijk

60

4

nee

V01

Schriftelijk

90

4

Nee

V02

Schriftelijk

90

4

Nee

V03

BI/K/6 BI/K/7 BI/K/9 BI/V/2

Schriftelijk schoolexamen over:
Alle thema’s van SE I en daarbij:
Thema 8 Gedrag (herhaling klas 3)
Thema 1 Planten
Thema 2 Ecologie + Accumulatie van het
thema mens en milieu.

Alle thema’s van SE I , II en daarbij:

Schriftelijk schoolexamen over:

Schriftelijk

90

4

Nee

V04

Alle thema’s van SE I en daarbij:

3

Tijdsduur

BI/K/9 BI/K/10 BI/V/1 BI/V/4

Alle thema’s van SE I en SE II en daarbij:
Thema 4 Voeding en Vertering
Thema 5 Gaswisseling
Thema 6 Transport
Thema 7 Opslag, uitscheiding en
bescherming

Berekening eindcijfer schoolexamen

(V01 x4) + (V02 x4) + (V03 x4) + (V04 x4) : 16 = SE eindcijfer

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen

Rekenmachine en woordenboek toegestaan

Regius College vmbo-gl/tl

Programma van toetsing en afsluiting 2021 - 2022

vak: economie
leerjaar: 3 vervroegd examen
niveau: vmbo-tl
Periode
1

2

Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma: wat ga
je hiervoor doen?

Toetsvorm

Tijdsduur

Weging

Herkansing
ja/nee?

Cijferkolom
SOM

Overheid & bestuur → VSE en VCE
EC/K/1 - EC/K/2 - EC/K/3 - EC/K/6 EC/V/1 - EC/V/3

Schriftelijk schoolexamen over het
onderwerp:
- Overheid & bestuur

Schriftelijk
schoolexam
en

90
minuten

3

Nee

V01

De kandidaat heeft inzicht in de sociale,
economische en financiële functies van
de overheid en kan dit inzicht toepassen
in een gegeven casus.

Leer hiervoor:
- Tekstboek klas 4 → hoofdstuk 5 + 6.
- Leerdoelen Overheid & bestuur
(Reader).
- Basis rekenen (Reader).
- Rekenen Overheid & bestuur (Reader).
- Belastingaangifte (Reader).
- Oefenexamens over dit onderdeel.

Arbeid & productie → VSE en VCE
EC/K/1 - EC/K/2 - EC/K/3 - EC/K/5A EC/K/5B - EC/K/8 - EC/V/3

Schriftelijk schoolexamen over het
onderwerp:
- Arbeid & productie

Schriftelijk
schoolexam
en

90
minuten

3

Nee

V02

De kandidaat heeft inzicht in aspecten
van het producentengedrag zoals kosten,
opbrengsten, winst, toegevoegde
waarde, arbeid, arbeidsverdeling,
arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid,
werkloosheid en kan dit inzicht

Leer hiervoor:
- Tekstboek klas 4 → hoofdstuk 3 + 4.
- Leerdoelen Arbeid & productie (Reader).
- Basis rekenen (Reader).
- Rekenen Arbeid & productie (Reader).
- Oefenexamens over dit onderdeel

toepassen in een gegeven casus.
De kandidaat heeft inzicht in de
productie van goederen en diensten en
in de fasen die een product doorloopt
vanaf de producent van grondstoffen tot
en met de detaillist/ winkelier, en kan
voorbeelden geven van beroepen/
werkzaamheden die typerend zijn voor
verschillende economische sectoren.
De kandidaat heeft inzicht in de
samenhang tussen consumptie,
productie en het milieu, en kan aan de
hand van voorbeelden op het gebied van
milieuschade de rol van overheid,
maatschappelijke organisaties en
individuele personen beschrijven.
Basisvaardigheden/ rekenen economie.
Inzicht in verbanden economie.
3

Ondernemingsplan → VSE
EC/K/1 - EC/K/2 - EC/K/3 - EC/K/8 EC/V/1 - EC/V/2 - EC/V/3
De kandidaat kan zelfstandig informatie
verwerven, verwerken en verstrekken in
het kader van het sectorwerkstuk.
De kandidaat heeft inzicht in de
samenhang tussen consumptie,
productie en het milieu, en kan aan de
hand van voorbeelden op het gebied van
milieuschade de rol van overheid,
maatschappelijke organisaties en

Reader Ondernemingsplan
Het maken van een ondernemingsplan.
Lever dit in als verslag.
De Reader Ondernemingsplan is terug te
vinden in Classroom economie.

Inleveren
verslag

1

Nee

V03

individuele personen beschrijven.
Basisvaardigheden/ rekenen economie.
Inzicht in verbanden economie.
3

Internationale ontwikkelingen → VSE
en VCE.
EC/K/1 - EC/K/2 - EC/K/3 - EC/K/7 EC/K/8 - EC/V/1 - EC/V/3
De kandidaat heeft inzicht in
internationale economische
betrekkingen zoals Nederland als open
economie, de Europese Unie,
ontwikkelingsproblematiek en kan dit
inzicht toepassen in een gegeven casus.

Schriftelijk schoolexamen over het
onderwerp:
- Internationale ontwikkelingen

Schriftelijk
schoolexam
en

90
minuten

3

Nee

V04

Schriftelijk
schoolexam
en

90
minuten

1

Nee

V05

Leer hiervoor:
- Tekstboek klas 4 → hoofdstuk 7 + 8.
- Leerdoelen Internationale
ontwikkelingen (Reader).
- Basis rekenen (Reader).
- Rekenen Internationale ontwikkelingen
(Reader).
- Oefenexamens over dit onderdeel.

Basisvaardigheden/ rekenen economie.
Inzicht in verbanden economie.
4

Consumptie → VSE en VCE
EC/K/1 - EC/K/2 - EC/K/3 - EC/K/4A EC/K/4B - EC/V/3

Schriftelijk schoolexamen over het
onderwerp:
- Consumptie

De kandidaat heeft inzicht in aspecten
van het consumentengedrag, zoals
keuzes, behoeften, inkomen en in de
functies van het geld, lenen en sparen en
kan dit inzicht toepassen in een gegeven
casus.

Leer hiervoor:
- Tekstboek klas 3 → hoofdstuk 1 t/m 3 of
Tekstboek klas 4 → hoofdstuk 1 + 2.
- Leerdoelen Consumptie (Reader).
- Basis rekenen (Reader).
- Rekenen Consumptie (Reader).
- Oefenexamens over dit onderdeel.

De kandidaat heeft inzicht in het
bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd
geld, spaarvormen en leningsvormen, en
in motieven en kenmerken van
verzekeringen en kan hierbij informatie

van consumentenorganisaties gebruiken.
Basisvaardigheden/ rekenen economie.
Inzicht in verbanden economie.

Berekening eindcijfer schoolexamen

(V01 x 3) + (V02 x 3) + V03 + (V04 x 3) + V05 : 11 = eindcijfer schoolexamen

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen

Rekenmachine en woordenboek

Regius College vmbo-gl/tl

Programma van toetsing en afsluiting 2021 - 2022

vak: Engelse taal
leerjaar: 3 vervroegd examen
niveau: vmbo-tl
Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma: wat ga
je hiervoor doen?

Toetsvorm

Tijdsduur

Weging

Herkansing
ja/nee?

Cijferkolom
SOM

1

SEE: EN/MVT/K/2
Je beheerst de basis van de Engelse
grammatica.
Alle grammatica onderdelen die je de
afgelopen drie jaar geleerd hebt, worden
nog eens behandeld. Je beheerst een
gedeelte van de woorden uit het
Keywords boekje.

Je ontvangt een boekje met daarin de
onderwerpen die behandeld worden.
Naast het bestuderen van de stof, maak je
ook de bijbehorende opdrachten. Deze
worden tijdens de les besproken. Leer de
woorden van de blz. uit het Keywords
boekje behorend bij periode 1. Tijdens de
lessen krijg je een aantal schriftelijke
overhoringen om te kijken of je op
schema ligt v.w.b. leren. Weging 0

schriftelijk

20 min

1

Nee

V06a

1

VCE: EN/MVT/K/6
Mondeling examen in tweetallen.
Je maakt het werkstuk Countries and
Cultures, dit is onderdeel 2 van het
mediadossier. Dit werkstuk maak je ten
behoeve van het mondeling examen.
Het tweede gedeelte van het mondeling
is een persoonlijk gesprek met de
docent. Dit gaat over dagelijkse zaken,
zoals school, familie en vrije tijd.

Gedurende het schooljaar gaan we verder
met het mediadossier Countries and
Cultures.
Het werkstuk dat je maakt over een land
naar keuze gebruik je voor het mondeling
examen. Je werkt een aantal lessen aan je
werkstuk en oefent met een
medeleerling. Het mondeling doe je met
z’n tweeën. Je ontvangt een boekje met
instructies en oefeningen.

mondeling

20 min

3

Nee

V01

2

VCE: EN/MVT/K/5
Kijk-luistertoets Cito

Tijdens de lessen oefenen we
kijk-luistertoetsen en zullen we een aantal

schriftelijk

60 min

3

Nee

V03

documentaires kijken.
3

VSE: En/MVT/7
Je kunt een informele mail schrijven.

Je ontvangt een reader met uitleg en
instructie schrijfvaardigheid. In deze
reader staan een aantal oefen mails, deze
worden ingeleverd in classroom.

schriftelijk

60 min

3

Nee

V05

3

SEE: MVT/K/2
Je beheerst de woordjes van de te leren
blz uit het Keywords boekje, en een
aantal grammatica onderdelen.

Je ontvangt een reader schrijfvaardigheid.
Hierin staan uitleg en oefeningen
grammatica. Achter in de reader staan
ook de te leren blz. uit het Keywords
boekje.

schriftelijk

20 min

1

Nee

V06b

SEE MVT/K/4
leesdossier (handelingsdeel)

Gedurende het schooljaar werken we aan
het Mediadossier: Countries and Cultures.
In dit Mediadossier staan artikelen en
Short Stories met opdrachten.

schriftelijk

n.v.t.

0

Nee

V02/V04/V0
7

alle

Berekening eindcijfer schoolexamen

V01 (3x) + V03 (3x) + V05 (3x) + V06 (2x) = : 11

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen

Het handelingsdeel, V02/V04/V07, short stories en de 2 leesmappen moet voor 14-03-2022 voldoende zijn afgerond

Regius College vmbo-gl/tl
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vak: Nederlandse taal
leerjaar: 3 vervroegd examen
niveau: vmbo-tl
Periode
1

Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma: wat ga
je hiervoor doen?

Toetsvorm

VSE - Kijk- en Luistervaardigheid
NE/K/4

Kijk- en luistertoets

Schriftelijk

De kandidaat kan:
− luister- en kijkstrategieën hanteren
− compenserende strategieën kiezen en
hanteren
− het doel van de makers van een
programma aangeven
− de belangrijkste elementen van een
programma weergeven
− een oordeel geven over een
programma en dit toelichten
− een instructie uitvoeren
− de waarde en betrouwbaarheid
aangeven van de informatie die door de
massamedia verspreid wordt.
1

VCE - Schrijfvaardigheid
Zakelijke brief / e-mail
NE/K/3
NE/K/7

Tijdsduur

Weging

Herkansing
ja/nee?

Cijferkolom
SOM

90

2

nee

VE01

45

2

nee

VE02

Drie onderdelen staan centraal:
tekstbegrip, fictie en sprekersbedoeling.
Alleen bij tekstbegrip mag de kandidaat
aantekeningen maken.
De toets bestaat uit +/- 50
meerkeuzevragen.

De leerling krijgt een geleide
schrijfopdracht. In de score worden

Schriftelijk

NE/V/1
NE/V/2
NE/V/3
De kandidaat kan strategische
vaardigheden toepassen die bijdragen
tot:
− het bereiken van verschillende lees-,
schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en
gespreksdoelen
− de bevordering van het eigen
taalleerproces
− het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
De kandidaat kan:
− relevante informatie verzamelen en
verwerken ten behoeve van het
schrijven
− schrijfstrategieën hanteren
− compenserende strategieën kiezen en
hanteren
− het schrijfdoel in teksten tot
uitdrukking brengen
− het schrijfdoel en taalgebruik richten
op verschillende soorten lezerspubliek
− conventies hanteren met betrekking
tot schriftelijk taalgebruik
− elektronische hulpmiddelen gebruiken
bij het schrijven
− concepten van de tekst herschrijven
op basis van geleverd commentaar.

spelling, formulering en interpunctie
meegewogen.
Alle theorie is terug te vinden in het
boekje ‘Schrijfvaardigheid’. Deze wordt in
de klas uitgereikt en is terug te vinden in
Classroom.

De kandidaat kan zelfstandig informatie
verwerven, verwerken en verstrekken in
het kader van het sectorwerkstuk.
De kandidaat kan een doel- en
publiekgerichte tekst schrijven:
− overeenkomstig de voor de tekstsoort
geldende conventies
− onder gebruikmaking van
documentatie.
De kandidaat kan de vaardigheden uit
het kerndeel in samenhang toepassen.
2

VCE - Schrijfvaardigheid
Artikel
NE/K/3
NE/K/7
NE/V/1
NE/V/2
NE/V/3
De kandidaat kan strategische
vaardigheden toepassen die bijdragen
tot:
− het bereiken van verschillende lees-,
schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en
gespreksdoelen
− de bevordering van het eigen
taalleerproces
− het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of

De leerling krijgt een geleide
schrijfopdracht. In de score worden
spelling, formulering en interpunctie
meegewogen.
Alle theorie is terug te vinden in het
boekje ‘Schrijfvaardigheid’. Deze wordt in
de klas uitgereikt en is terug te vinden in
Classroom.

Schriftelijk
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nee
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communicatieve kennis.
De kandidaat kan:
− relevante informatie verzamelen en
verwerken ten behoeve van het
schrijven
− schrijfstrategieën hanteren
− compenserende strategieën kiezen en
hanteren
− het schrijfdoel in teksten tot
uitdrukking brengen
− het schrijfdoel en taalgebruik richten
op verschillende soorten lezerspubliek
− conventies hanteren met betrekking
tot schriftelijk taalgebruik
− elektronische hulpmiddelen gebruiken
bij het schrijven
− concepten van de tekst herschrijven
op basis van geleverd commentaar.
De kandidaat kan zelfstandig informatie
verwerven, verwerken en verstrekken in
het kader van het sectorwerkstuk.
De kandidaat kan een doel- en
publiekgerichte tekst schrijven:
− overeenkomstig de voor de tekstsoort
geldende conventies
− onder gebruikmaking van
documentatie.

De kandidaat kan de vaardigheden uit
het kerndeel in samenhang toepassen.

2

VSE - Sollicitatieproject
NE/K/1
NE/K/2
NE/K/5
NE/V/1
NE/V/2
NE/V/3
De kandidaat kan zich oriënteren op de
eigen loopbaan en het belang van
Nederlands in de maatschappij.
De kandidaat kan basisvaardigheden
toepassen die betrekking hebben op
communiceren, samenwerken, en
informatie verwerven, verwerken en
presenteren.
De kandidaat kan:
− relevante informatie verzamelen en
verwerken ten behoeve van de spreeken gesprekssituatie
− strategieën hanteren ten behoeve van
de spreek- en gesprekssituatie
− compenserende strategieën kiezen en
hanteren
− het spreek-/luisterdoel in de situatie
tot uitdrukking brengen
− het spreek-/luisterdoel en taalgebruik
richten op verschillende soorten publiek

De leerling zoekt een vacature, maakt
daarbij een cv met motivatie en houdt
een pitch tijdens het te voeren
sollicitatiegesprek.

presentatie

nvt

nee
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− het spreekdoel van anderen
herkennen en de reacties van anderen
inschatten
− in spreek- en gesprekssituaties
taalvarianten herkennen en daar
adequaat op inspelen.
De kandidaat kan zelfstandig informatie
verwerven, verwerken en verstrekken in
het kader van het sectorwerkstuk.
De kandidaat kan een doel- en
publiekgerichte tekst schrijven:
− overeenkomstig de voor de tekstsoort
geldende conventies
− onder gebruikmaking van
documentatie.
De kandidaat kan de vaardigheden uit
het kerndeel in samenhang toepassen.

2

Poëzie - VSE
NE/K/3
NE/K/8
De kandidaat kan:
− verschillende soorten fictiewerken
herkennen
− de situatie en het denken en handelen
van de personages in het fictiewerk
beschrijven
− de relatie tussen het fictiewerk en de
werkelijkheid toelichten

In de les wordt een boekje uitgereikt met
daarin de lesstof, deze wordt tijdens de
lessen behandeld. Alle termen die op het
schoolexamen aan bod komen worden
behandeld. Er wordt geoefend met een
aantal voorbeeldgedichten.
De leerling krijgt vragen over twee door
de docent gekozen gedichten.
Van de volgende termen moet je weten
wat ze betekenen. Daarnaast moet je
kunnen bepalen of deze begrippen in de

Schriftelijk
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nee
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3

− een persoonlijke reactie geven op een
fictiewerk en deze toelichten met
voorbeelden uit het werk.

gegeven gedichten voorkomen.
- Strofe
- Versregel
- Traditioneel gedicht
- Modern gedicht
- Sonnet
- Eindrijm
gepaard
gekruist
omarmend
- Binnenrijm
alliteratie
assonantie
- Enjambement
- Elisie
- Beeldspraak
vergelijking
metafoor
personificatie

VCE & VS - Leesvaardigheid
NE/K/3
NE/K/6
NE/V/1

De leerling krijgt drie teksten met vragen
over de inhoud. Deze vragen zijn zowel
open als meerkeuzevragen.
Het boekje ‘Leesvaardigheid’ wordt
gebruikt om de theorie te behandelen. In
Classroom is dit boekje terug te vinden en
daarnaast teksten om te oefenen.

De kandidaat kan strategische
vaardigheden toepassen die bijdragen
tot:
− het bereiken van verschillende lees-,
schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en
gespreksdoelen
− de bevordering van het eigen
taalleerproces
− het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.

De kandidaat kan:

schriftelijk
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− leesstrategieën hanteren
− compenserende strategieën kiezen en
hanteren
− functie van beeld en opmaak in een
tekst herkennen
− het schrijfdoel van de auteur aangeven
en de talige middelen die hij hanteert
om dit doel te bereiken
− een tekst indelen in betekenisvolle
eenheden en de relaties tussen die
eenheden benoemen
− het hoofdonderwerp en de
hoofdgedachte van een tekst aangeven
en een samenvatting geven
− een oordeel geven over de tekst en dit
oordeel toelichten.
De kandidaat kan zelfstandig informatie
verwerven, verwerken en verstrekken in
het kader van het sectorwerkstuk.

3

VSE - Literatuurpresentatie
NE/K/2
NE/K/3
NE/K/5
NE/K/8
NE/V/3
De kandidaat kan basisvaardigheden
toepassen die betrekking hebben op
communiceren, samenwerken, en
informatie verwerven, verwerken en
presenteren.

Literatuur, mondeling. De leerling houdt
een presentatie van 10 minuten over 6
gelezen boeken (adolescenten- en
volwassenenliteratuur) die door de
docent zijn goedgekeurd. De boeken
waarover het betoog wordt gehouden,
vallen onder één van de volgende
categorieën:
categorie 1: 6 boeken behorend tot
eenzelfde genre

mondeling
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De kandidaat kan strategische
vaardigheden toepassen die bijdragen
tot:
− het bereiken van verschillende lees-,
schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en
gespreksdoelen
− de bevordering van het eigen
taalleerproces
− het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
De kandidaat kan:
− relevante informatie verzamelen en
verwerken ten behoeve van de spreeken gesprekssituatie
− strategieën hanteren ten behoeve van
de spreek- en gesprekssituatie
− compenserende strategieën kiezen en
hanteren
− het spreek-/luisterdoel in de situatie
tot uitdrukking brengen
− het spreek-/luisterdoel en taalgebruik
richten op verschillende soorten publiek
− het spreekdoel van anderen
herkennen en de reacties van anderen
inschatten
− in spreek- en gesprekssituaties
taalvarianten herkennen en daar
adequaat op inspelen.
De kandidaat kan:
− verschillende soorten fictiewerken
herkennen
− de situatie en het denken en handelen

categorie 2: 6 boeken rond eenzelfde
thema.
Alle informatie over de presentatie is
terug te vinden in het boekje ‘Literatuur’.
Deze wordt uitgereikt en is te vinden in
Classroom.
Voor elke vakantie moeten twee
verslagen worden ingeleverd, gemaakt
met behulp van de sjablonen in
Classroom.

van de personages in het fictiewerk
beschrijven
− de relatie tussen het fictiewerk en de
werkelijkheid toelichten
− kenmerken van fictie in het fictiewerk
aanwijzen
− relevante achtergrondinformatie
verzamelen en selecteren
− een persoonlijke reactie geven op een
fictiewerk en deze toelichten met
voorbeelden uit het werk.
De kandidaat kan de vaardigheden uit
het kerndeel in samenhang toepassen.

Berekening eindcijfer schoolexamen

T31h + (T41hx2) + (T42hx2) + (T43hx2) + (T44hx2) + (T45hx2) : 11 = eindcijfer

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen

Woordenboek toegestaan.

Regius College vmbo-gl/tl

Programma van toetsing en afsluiting 2021 - 2022

vak: wiskunde
leerjaar: 3 vervroegd examen
niveau: vmbo-tl
Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma: wat ga
je hiervoor doen?

Toetsvorm

1

WI/V/1t/m4 WI/K/1t/m3, WI/K/4,1,2
WI/K/6 WI/K/7
VCE: Algebraïsche verbanden H3
VCE: Meetkunde H5
VSE: Informatieverwerken en statistiek
H4

Getal en Ruimte 3 vmbo kgt (10e editie)
deel 1
Hoofdstuk 3: Formules en Grafieken
Lineaire grafieken
grafieken bij een formules
regelmaat in een tabel
formule bij een tabel
formule bij een grafiek
Hoofdstuk 4: Statistiek
telling en steekproef
centrummaten: gemiddelde, modus
mediaan
diagrammen lezen, boxplot
Hoofdstuk 5: Goniometrie
Pythagoras
Tangens: hoek berekenen
zijde berekenen
in de ruimte

SE
schriftelijk

1

WI/K/7 WI/K/4 WI/K/6 WI/V/1t/m4
WI/K/1t/m3
VCE: Algebraïsche verbanden,
VCE: Meetkunde,

Getal en ruimte 4 vmbo kgt (10e ed)
deel 1
Hoofdstuk 1: Statistiek en Kans
grafen

SE
schriftelijk

Tijdsduur

Weging

Herkansing
ja/nee?

Cijferkolom
SOM

120

2

nee

V00

120

2

nee

V01

2

VSE: Informatieverwerking, statistiek

telproblemen
kans
diagrammen berekenen
steel bladdiagram
boxplot
Hoofdstuk 2: Verbanden
machtsverbanden
wortelverbanden
exponentiële verbanden
exponentiële groei
procenten
Hoofdstuk 3: Afstanden en Hoeken
zijden berekenen
hoeken berekenen
hoeken in vlakke figuren
berekeningen in de ruimte
coördinaten in de ruimte

WI/V/1t/m4 WI/K/1t/m3, WI/K/4
WI/K/5 WI/K/6
VCE: Algebraïsche verbanden

Getal en ruimte 4 vmbo kgt (10e ed.)
deel 1 en deel 2
Hoofdstuk 4: Grafieken en vergelijkingen
evenredig en omgekeerd evenredig
formules en grafieken
gelijkwaardige formules
vergelijkingen oplossen
met balansmethoden en inklemmen
Hoofdstuk 5: Rekenen, meten en schatten
herhalen wat geleerd is over rekenen,
meten en schatten
Hoofdstuk 6: Vlakke figuren
herhalen wat geleerd is over vlakke
figuren

SE
schriftelijk

120

2

nee

V02

Getal en ruimte 4 vmbo kgt ( 10e ed)
deel 2

SE
schriftelijk

120

2

nee

V03

VCE: Rekenen,meten en schatten
VCE: Meetkunde platte vlak

3

WI/V/1t/m4 WI/K/1t/m3, WI/K/4
WI/K/6

3

VCE: Algebraïsche verbanden
VCE: Meetkunde in de ruimte

Hoofdstuk 7: Verbanden
herhalen wat geleerd is over
verbanden
Hoofdstuk 8: Ruimtemeetkunde
herhalen wat geleerd is in de ruimte

VSE: Geïntegreerde wiskunde activiteit

Computertoepassing

SE
schriftelijk

Berekening eindcijfer schoolexamen

(V00x2) + (V01x2) + (V02x2) + (V03x2) + V04 : 9= eindcijfer

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen

geodriehoek/hoekmeter, passer, rekenmachine (geen grafische)
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V04

