
Wijziging PTA mavo-3  
 
Toetsweken   
   
In het PTA staat per vak de toetsperioden c.q. afnamemomenten genoemd.   
Indien tijdens het schooljaar door omstandigheden de in het jaaroverzicht aangeduide stof 
van een onderdeel in de lesuren niet tijdig afgerond kan worden, wordt deze aangepast. Dit 
kan weer gevolgen hebben voor de andere onderdelen.   
    
In het schooljaar 2021-2022 zijn de data van de toetsweken als volgt onder voorbehoud:   
 

TW1   Start maandag 11 oktober 2021 
TW2   Start maandag 22 november 2021 
TW3   Start maandag  24 januari 2022  
TW4   Start maandag 21 maart 2022  
TW5   Start donderdag 19 mei 2022 
  
GTW   Start maandag 20 juni 2022 
Herkansing GTW   Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022 

 
Wijziging aantal toetsweken:  
Aantal DSE toetsweken van 5 naar 4; TW4 is komen te vervallen. 
 
Herkansing schoolexamen  
   
GSE  
De GSE toetsen zijn herkansbaar, het aantal herkansingen voor de GSE toetsen zijn 
vastgesteld op 2.   
  
DSE  
In mavo-3 kan iedere leerling 1 DSE herkansing per toetsperiode ( vanaf DSE periode 2) 
verdienen op basis van vastgestelde criteria die door de teamleider schriftelijk kenbaar 
gemaakt wordt.(niet alle DSE onderdelen zijn herkansbaar, zie het PTA per vak voor welke 
onderdelen dit geldt)  
  
Wijziging aantal herkansingen:  
Aantal herkansingen DSE toetsen; extra corona herkansingen in de 
oorspronkelijke periode van TW4. Het aantal is vastgesteld op 3, ook deze extra 
corona herkansingen is op basis van de vastgestelde criteria.  
 
Alle wijzigingen m.b.t. toetsweek 4 en de herkansingen, zijn besproken in een 
speciaal georganiseerde google meet met ouders en leerlingen mavo-3. De MR is 
ook geïnformeerd.  
 
 
Zowel voldoende als onvoldoende resultaten mogen worden herkanst. In geval van een 
herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer als eindcijfer voor het betreffende DSE/GSE 
onderdeel. Herkansingen kunnen niet opgespaard worden en kunnen ook niet ingehaald 
worden. Als je de herkansing mist kan deze niet meer worden ingehaald en geldt het 
oorspronkelijke cijfer.   

Om gebruik te kunnen maken van de herkansingen GSE/DSE dient een digitaal 
herkansingsformulier te worden ingevuld. De leerlingen zullen te zijner tijd via hun Gmail 
schoolaccount een uitnodiging ontvangen om het digitale herkansingsformulier in te vullen.    



Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K2, K3, K6, V3 SE/CE DSE1 s 60 TW1 2 ja* c **

K7, V2 SE/CE DSE2 s 75 TW2 2 ja* c **

K5, V1 SE DSE3 mon 20 TW3 1 ja* c **

K6, K8, V3 SE DSE4 s 75 TW4 1 ja* c **

K5,K8, V3 + K6 SE DSE5
s + 

mon
20 TW5 1 =2 nee c n.v.t.

TDSE ***

K2, K3, K6, V3 SE/CE GSE s 90 GTW 1 ja c **

EIND ***

K1, K4, K5, K7, 

V1, V2, V3
SE HD31

s + 

mon
n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

30

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Leesvaardigheid 

HANDELINGSDELEN

Sollicitatieprocedure

Bijzonderheden:

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

HD31: Dit handelingsdeel dient met een voldoende resultaat te worden afgerond.

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Leesvaardigheid (H1 t/m H6 Nieuw Nederlands) 

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

Debat (mondelinge argumentatie- en 

presentatievaardigheid m.b.t. actuele stellingen)

DSE 4 komt te vervallen.Verhaalanalyse schuift door naar 

DSE5 en vormt samen met het onderdeel fictie 

DSE5 Verhaalanalyse (kenmerken van fictie en literatuur, 

toegepast op een kort verhaal)
DSE5 verhaalanalyse en fictie. Fictie alleen op basis van de 

schriftelijke verwerkingsopdrachten bij twee boeken .DSE 5 

krijgt een nieuwe weging 2. mondeling examen bij drie  

leesboeken + twee korte verhalen en schriftelijke 

verwerkingsopdracht bij elk van de boeken)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

NEDERLANDS 3 MAVO

Schrijfvaardigheid: artikel + zakelijke e-mail

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

toetsweek                 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-vmbo-2022/2022/f=/syllabus_nederlands_vmbo_2_versie_2022.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-vmbo-2022/2022/f=/syllabus_nederlands_vmbo_2_versie_2022.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

MVT/K/1,2,3,4,7 

MVT/V/1,3,4,5
SE/CE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c ** / geen

MVT/K/1,2,3,4,7 

MVT/V/1,3,4,5
SE/CE DSE2 s 45 TW2 1 ja* c ** / geen

MVT/K/1,2,3,4,7 

MVT/V/1,3,4,5
SE/CE DSE3 s 60 TW3 1 ja* c ** / geen

MVT/K/1,2,3,5,7

MVT/V/3,4,5
SE DSE4 s 45

medio 

februari =    

maart 

1 ja* c ** / geen

MVT/K/1,2,3,4,7 

MVT/V/1,3,4,5
SE/CE DSE5 s 60 TW5 1 ja* c ** / geen

MVT/K/1,2,3,6 

MVT/V/3,4,5
SE DSE6 mon 15

mei / juni 

(op afspraak)
1 ja* c ** / geen

TDSE ***

MVT/K/2,3,4 

MVT/V/1,3,4,5
SE/CE GSE s 90 GTW 1 ja c ** / WB Du-Ne

EIND ***
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Kennis- en vaardigheidstoets a.d.h.v. Kapitel 3 & 4 

(gramm. / woordenschat / lees- en schrijfvaardgheid /

Redemittel)

Kijk- en luistervaardigheidstoets a. d. h. v. Kapitel 1 & 4 

(woordenschat / Redemittel)

Kennis- en vaardigheidstoets a.d.h.v. Kapitel 5 & 6

(gramm. / woordenschat / lees- en schrijfvaardgheid /

Redemittel)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

DUITS 3 MAVO

Kennis- en vaardigheidstoets a.d.h.v. M3-boek Kapitel 2 

(gramm. / woordenschat / lees -en schrijfvaardgheid / 

Redemittel)

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

 ** toegestane 

hulpmiddelen

Kennis- en vaardigheidstoets a.d.h.v.M3-boek Kapitel 1 

(gramm. / woordenschat / lees- en schrijfvaardgheid / 

Redemittel)

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

Spreekvaardigheidstoets  a. d. h. v.  Kapitel 2 & 5 

(woordenschat / Redemittel)

Leesvaardigheid 

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

 Bijzonderheden: * Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-moderne-vreemde/2022/f=/moderne_vreemde_talen_vmbo_2_versie_2022.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb= naar 

behoren

K4, V1 SE/CE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c ** / geen

K4, K7, V1 SE/CE DSE2 s 45 TW2 1 ja* c ** / geen

K7 SE DSE3 s 60 TW3 1 ja* c ** / geen

K4, V1 SE/CE DSE4 s 60 TW4 1 ja* c ** / geen

K7 SE DSE5 s 60 TW5 1 ja* c ** / geen

TDSE ***

K3, K4, V1 SE/CE GSE s 90 GTW 1 ja c ** / geen

EIND ***
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Tekstboek blz. 36,37 38,39; vocabulary, expressions, 

future tense, modal verbs, informele brief schrijven

DSE4 komt te vervallen. Wordorder wordt getoetst 

in DSE5 en passive komt terug in de GSE.                                    

Tekstboek blz. 52,53,54,55; vocabulary, expressions, 

passive, word order, aantekeningen schrijven, 

leesvaardigheid niveau 2 + 3  

Tekstboek blz. 68,69,70,71; vocabulary, expressions, 

comparisons, past simple + 

past continuous, formele brief schrijven + wordorder( 

uit DSE4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

ENGELS 3 MAVO

Tekstboek blz. 22+23; past simple en present perfect, 

vocabulary, expressions, verslag schrijven, 

leesopdracht Let op! Herhaling van grammatica unit 5 

jaar M2 (zie aantekeningen docent)

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom-

code

afname in 

toetsweek

weging 

SE

 ( geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

 ** toegestane 

hulpmiddelen

Tekstboek blz. 20+21; vocabulary, present simple + 

present continuous, leesopdracht Let op! Herhaling van 

grammatica unit 4 jaar M2 (zie aantekeningen docent)

toetsvorm
toetsduur 

(min)

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Tekstboek blz. 84,85,86,87; vocabulary, expressions, 

tag question, who/which/that, leesopdrachten CITO 

GL/TL niveau + passive( uit dse4)

Bijzonderheden: *Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-moderne-vreemde/2022/f=/moderne_vreemde_talen_vmbo_2_versie_2022.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,K2,K3,K7,

V8
SE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c **

K1,K2,K3,K7,

V4,V8
SE DSE2 s 60 TW2 1 ja* c **

K1,K2,K3,K5,

V8
SE DSE3 s 60 TW3 1 ja* c **

K1,K2,K3,K5,

V2,V8
SE DSE4 s 60 TW4 1 ja* c **

K1,K2,K3,K9,

V8 + K5, V2
SE DSE5 s 60 TW5 1 ja* c **

V7 SE DSE6 s n.v.t. nee 1 nee c

TDSE ***

K1,K2,K3,K5,

K7,K9.

V2,V4,V6,V8

SE GSE s 90 GTW 1 ja c **

EIND ***
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H2 Bronnen van energie ( §2.1 t/m  §2.7)

DSE4 komt te vervallen. De onderdelen van DSE4 

worden getoetst in DSE5.  H2 Bronnen van energie ( 

§2.8 t/m  §2.12)

H3 Grenzen en identiteit  (§3.1 t/m  §3.7) + H2 

Bronnen van energie ( §2.8 t/m  §2.12)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

AARDRIJKSKUNDE 3 MAVO

H1 Arm en rijk ( §1.7 t/m  §1.12)

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

H1 Arm en rijk ( §1.1 t/m  §1.6)

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

# Praktische opdracht: deadline 10 juni 2022

Voortschrijdend gemiddelde DSE

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

Bijzonderheden:

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

# Praktische opdracht: een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen wordt door de lesgevende docent aan de 

examenkandidaat schriftelijk medegedeeld.

H1 Arm en rijk ( §1.1 t/m  §1.12), 

H2 Bronnen van energie ( §2.1 t/m  §2.12), 

H3 Grenzen en identiteit ( §3.1 t/m  §3.12)

Maatregelen met betrekking tot het niet naleven van deadlines, zie examenreglement B.O.O.R. artikel 4

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-aardrijkskunde-vmbo-2022/2022/f=/aardrijkskunde_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,2,3,6,7,8,9 SE/CE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c **

K1,2,3,6,7,10 SE/CE DSE2 s 45 TW2 1 ja* c **

K1,2,3,4,5 SE/CE DSE3 s 45 TW3 1 ja* c **

K1,2,3,10 SE/CE DSE4 s 45 TW4 1 ja* c **

K1,2,3,9+ 

K1,2,3,10
SE/CE DSE5 s 45 TW5 1 ja* c **

K1,2,3,9,V7 SE/CE DSE6 mon n.v.t. nee 1 nee c Smartphone

K1,2,3,9,V7 SE/CE DSE7 mon n.v.t. nee 1 nee c
Beeld/ 

PowerPoint

TDSE ***

K4,9,10,

V1,6,7,8,9
SE/CE GSE s 60 GTW 1 ja c **

EIND ***
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VLOG Monument, deadline 1 mei 2022

Presentatie, keuze uit hoofdstuk 3,4,5:

Deadline 1 juli 2022

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

H3 Nederland en Indonesië §1 t/m §3 

H4 De Tweede Wereldoorlog §1 t/m §4  

H5 De Koude Oorlog §1 t/m §3

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

Bijzonderheden: * Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Maatregelen met betrekking tot het niet naleven van deadlines, zie examenreglement B.O.O.R. artikel 4

weging 

SE 

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

H1 De industriële samenleving in Nederland §1 t/m §3

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

H3 Nederland en Indonesië §1 t/m §3

DSE4 komt te vervallen, wordt getoetst in DSE5.    

H4 De Tweede Wereldoorlog §1 t/m §4

H5 De Koude Oorlog §1 t/m §2 + H4 De Tweede 

Wereldoorlog §1 t/m §3

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

GESCHIEDENIS 3 MAVO

H2 Sociale zekerheid in Nederland §1 t/m §4

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

toetsweek

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-geschiedenis-vmbo-2022/2022/f=/geschiedenis_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,K2,K3,K4,V4 SE/CE DSE1 s 60 TW1 1 ja* c

K1,K2,K3,K12,V4 SE/CE DSE2 s 60 TW2 1 ja* c

K1,K2,K3,K13,V4 SE/CE DSE3 s 60 TW3 1 ja* c

K1,K2,K3,K5,K6 

K13,V2, V4
SE/CE DSE4 s 60 TW4 1 ja* c

K1,K2,K3,K11,V4 SE/CE DSE5 s 60 TW5 1 ja* c

TDSE ***

K1,K2,K3,K4,K5,K6,

K8,K11,K12,K13,

V2,V3,V4

SE/CE GSE s 90 GTW 1 ja c # rekenmachine

EIND ***
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Maatregelen met betrekking tot het niet naleven van deadlines, zie examenreglement B.O.O.R. artikel 4

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

BIOLOGIE 3 MAVO

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

Thema 1 organen en cellen 

Thema 2 voortplanting en ontwikkeling

Thema 3 erfelijkheid

DSE4 komt te vervallen, wordt getoetst in de GSE 

Thema 4 + 8 ordening en evolutie + gedrag

Thema 5+ 6 regeling en zintuigen

DSE6: Het gemiddelde van PO1 en PO2 vormen samen DSE6 / een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen 

wordt door de lesgevende docent aan de examenkandidaat schriftelijk medegedeeld.

herkansbaar 

ja/nee

nee 1 nee

** toegestane 

hulpmiddelen

# rekenmachine

po n.v.t.

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

toetsduur 

(min)

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

c  

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan.

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Thema 1 t/m 8

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

Bijzonderheden:

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

PO2: Onderzoek Bacteriekweek  - 

inleveren via ELO - deadline 8 april 2022

PO1: Snijpracticum schapenhart met verslag- 

inleveren via ELO - deadline 29 oktober 2021
K1,K2,V3,V4 SE/CE DSE6

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-biologie-vmbo-2022/2022/f=/biologie_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,2,3,5 SE/CE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7,K9,K10, 

K11,K12,V2

SE/CE DSE2 s 60 TW2 1 ja* c

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7,K9,K10, 

K11,K12,V2

SE/CE DSE3 s 60 TW3 1 ja* c

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7,K9,K10, 

K11,K12,V2

SE/CE DSE4 s 60 TW4 1 ja* c

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7,K9,K10, 

K11,K12,V2

SE/CE DSE4 s 60 TW4 1 ja* c

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7,K9,K10, 

K11,K12,V2

SE/CE DSE5 s 60 TW5 1 ja* c

TDSE ***

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7,K9,K10, 

K11,K12,V2

SE/CE GSE s 90 GTW 1 ja c

** / Binas ,liniaal, 

geodriehoek,         

# rekenmachine

EIND ***
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PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

NATUURKUNDE (NSE) 3 MAVO

Boek 3; H1: Elektriciteit

** / Binas ,liniaal, 

geodriehoek,         

# rekenmachine

Boek 3; H3:Krachten en alleen aantekeningen van → 

H2:Het Weer, H5:Licht, H8:Atomen en Straling (en 

H1) 

Boek 3; H4:Stoffen, 

H6:Warmte (en H1,2,3,5 en 8)

Boek 3; H7:Materialen ( en H1 t/m H6 en H8) 

Boek 4; H1:Krachten 

Boek 4: H2:Warmte, 

H3:Energie (en boek4 H1 en Boek3) 

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Boek 4; H4:Elektriciteit (en boek4 H1 t/m H3 en 

Boek3)

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

Wijziging DSE4, toetsweek 4 komt te vervallen:                        

Boek 3; H7:Materialen ( en H1 t/m H6 en H8)     

Boek 4; H1:Krachten, worden in DSE5 en GSE 

afgenomen.

Bijzonderheden: * Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

herkansbaar

 ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

afname in 

toetsweek

weging 

SE 

(geheel 

getal)

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-naski-vmbo-2022/2022/f=/naski_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,K2,K3,K4 SE/CE DSE1 s 45 TW1 2 ja* c

K1, K2, K3, K4, 

K6, K7, V1
SE/CE DSE2 s 45 TW2 2 ja* c

K1, K2, K3, 

K4,V1
SE/CE DSE3 s 45 TW3 2 ja* c

K1, K2, K3, K4, 

K5,K6, K10, 

V1,V2,V3

SE/CE DSE4 s 45 TW4 2 = 0 ja* c

K1,K2,K3,K4,  

K5,K9,K10,V1,

V2,V3

SE/CE DSE5 s 45 TW5 2 ja* c

K1, K2,K3, K4, 

K6, K10,V1
SE/CE DSE6 s/p 240 nee 1 nee c computer

1,2,3,4,5 K6, 

K10,V1,V2,V3
SE/CE DSE7 s/p 240 nee 1 nee c computer

TDSE ***

1,2,3,4,5,6 K1 

t/m K6,K9,K10, 

V1 t/m V4

SE-CE GSE s 60 GTW 1 ja c
** / 

# rekenmachine

EIND ***
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toets-

vorm

toetsduur 

(min)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

SCHEIKUNDE (NST) 3 MAVO

Practicum H1: werkboek A (proef 1 t/m 3; 

materialen, veiligheid en brander)

Practicum H3: werkboek A (zand/zout en 

destilleren)

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Hele boek H1 t/m H6 , aantekeningen (te 

maken tijdens de les) 

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

H1: Scheikunde, een wetenschap

** / 

# rekenmachine 

H2: Water (en H1)

H3: Mengsels scheiden (en H1 en H2)

DSE4 wordt een determinerende toets 

met weging 0                                               

H4: Nieuwe stoffen maken (en H1 t/m H3)

H5: Chemische reactie  

H6: Metalen (en H1 t/m H4)

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

DSE6 +DSE7: Practicum en verslag schrijven (computer), een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan het practicum moet voldoen wordt door de 

lesgevende docent aan de examenkandidaat schriftelijk medegedeeld.

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Bijzonderheden:

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-naskii-vmbo-2022/2022/f=/naskii_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,2,3,5,8,V4 SE/CE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c

K1,2,3,5,6,8,

V1,V2,V3,V4
SE/CE DSE2 s 45 TW2 1 ja* c

K1,2,3,4,5,7,8, 

V1,V2,V3,V4
SE/CE DSE3 s 60 TW3 2 ja* c

K1,2,3,4,5,6,8, 

V1,V2,V3,V4
SE/CE DSE4 s 60 TW4 2 ja* c

K1,2,3,4,5,6,8, 

V1,V2,V3,V4
SE/CE DSE5 s 60 TW5 2 ja* c

TDSE ***

K1,2,3,4,5,6,7,8,

V1,V2 V3,V4
SE/CE GSE s 90 GTW 1 ja c

EIND ***

2F SE R2F s 60 GTW n.v.t. ja c **
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# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

Bijzonderheden:

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Rekenen wordt geïntegreerd in het vak wiskunde. In elke DSE-toets worden er rekenvaardigheden opgenomen. Per vraag wordt duidelijk aangegeven of het een 

rekenvraag betreft. De leerlingen krijgen een overzicht van hun rekenscores bij elke DSE en deze worden door de vakdocent bijgehouden per domein. De docent 

kan de leerling vertellen op welke domeinen hij goed of minder goed scoort en biedt daar ondersteuning in. In de loop van het schooljaar wordt een aparte 

rekentoets afgenomen = R2F.  De GSE toets bevat geen rekenvaardigheden. 

Voortschrijdend gemiddelde DSE

Alle stof uit boek 1 + 2: H1 t/m H10, 

dus inclusief H4 Statistiek en H8 Getallen

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

REKENEN

Rekentoets 2F

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

H1 Procenten

** / geodriehoek 

Koershoekmeter passer,                      

# rekenmachine

H2 Meetkunde

H3 Formules en Grafieken 

H6 Verschillende verbanden

DSE4 komt te vervallen, wordt getoetst in 

de GSE H5 Goniometrie 

H10 Goniometrie

H7 Oppervlakte en inhoud 

H9 Grafieken en vergelijkingen

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

WISKUNDE 3 MAVO

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-wiskunde-vmbo-2022/2022/f=/wiskunde_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,2,3,4A,4B,

V3
SE/CE DSE1 s 45 TW1 1 ja* c

K1,2,3,4A,4B,8,

V3
SE/CE DSE2 s 60 TW2 1 ja* c

K1,2,3,4A,4B,

V3
SE/CE DSE3 s 60 TW3 1 ja* c

K1,2,3,5A,5B,

V3
SE/CE DSE4 s 60 TW4 1 ja* c

K1,2,3,6,7,

V3
SE/CE DSE5 s 60 TW5 1 ja* c

TDSE ***

K1,2,3,4A,4B,5

A,5B,6,7,8,

V1,V2,V3

SE/CE GSE s 60 GTW 1 ja c

EIND ***
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PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

ECONOMIE 3 MAVO

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

H1: Hoe welvarend ben jij?

Aantekeningen (Te maken tijdens de les)

** / 

# rekenmachine 

H2: Wat voor consument ben jij? 

H3: De bank en jouw geld (Alleen par. 3.1 & 3.2) 

Aantekeningen (Te maken tijdens de les)

H3: De bank en jouw geld

H4: Kies je voor zekerheid? 

Aantekeningen (Te maken tijdens de les)

DSE4 komt te vervallen. H5 wordt getoetst in de 

GSE, H6 wordt getoetst in dse5.

H5: Is er werk voor jou? H6: Productie en markt 

(Alleen par. 6.1 & 6.2) 

H6: Productie en markt 

H7: Wie heeft het voor het zeggen? +

Aantekeningen (Te maken tijdens de les)

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

Voortschrijdend gemiddelde DSE

GSE wijziging :H8 'Over de grens' en herhaling H1 

t/m H7 wordt  H8 'Over de grens' + H5: Is er werk 

voor jou?+ Berekeningen H1

*** Eindcijfer (TDSE x3 + GSE x1) : 4

Bijzonderheden: DSE1 t/m DSE5: Bij alle toetsen kan gebruik worden gemaakt van de vaardigheden rekenen

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-vmbo-2022/2022/f=/economie_vmbo_2022_versie_2.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

KV/K1,2,3,4 SE DSE1 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

KV/K1,2,3,4 SE DSE2 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

KV/K1,2,3,4 SE DSE3 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

KV/K1,2,3,4 SE DSE4 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

KV/K1,2,3,4 SE DSE5 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

KV/K1,2,3,4 SE DSE6 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

KV/K1,2,3,4 SE EIND verslag n.v.t. n.v.t. nb n.v.t. nb n.v.t.

Bijzonderheden:
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# Workshops: Gedurende het schooljaar volgen de M3 leerlingen verplichte workshops

Workshops 1,2,3 en 4  zullen afhankelijk van het aanbod ( Covid-19) worden ingevuld.

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

toegestane 

hulpmiddelen

# Workshop 1: 

toets- 

vorm

toetsduur 

(min)

# Workshop 2

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

*** EIND: De eindbeoordeling is op basis van alle praktijkonderdelen en activiteiten die het digitale kunstdossier vormen. Het vak KCKV dient 

te worden afgesloten met een V of G. De eindbeoordeling komt tot stand door het gemiddelde cijfer van alle onderdelen.

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

Kunstvakken inclusief ckv 

(KCKV)
3 MAVO

Het voortschrijdend gemiddelde van de cijfers wordt aan het einde van het schooljaar omgezet in een eindbeoordeling O/V/G op het rapport.

O = 5,4 of lager / V = 5,5 ↔ 7,4 / G = 7,5 of hoger. *** Het kunstdossier dient ten alle tijden volledig te zijn.

# Workshop 3

# Workshop 4

** Masterclass 1

** Masterclass 2

*** Eindbeoordeling kunstdossier: 

deadline vrijdag 10 juni 2022

** Masterclasses: Gedurende het jaar kiest de kandidaat twee masterclasses uit het aanbod van verschillende kunst- en cultuurdisciplines.  

Het kiezen van twee masterclasses is verplicht voor alle leerlingen. De M3 leerling werkt binnen een digitale leeromgeving aan de examenoprachten

 die gedurende het jaar zullen worden aangeboden. In deze digitale omgeving worden alle voorwaarden en informatie over de opdrachten verstrekt. 

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Masterclasses 1 en 2  zullen afhankelijk van het aanbod ( Covid-19) worden ingevuld.

Maatregelen met betrekking tot het niet naleven van deadlines, zie examenreglement B.O.O.R. artikel 4

*Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

https://www.examenblad.nl/examenstof/examenprogramma-kunstvakken/2022/f=/Examenprogramma_kunstvakken_inclusief_ckv.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

BV/K 2,4,6,7 SE/CE DSE1 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

BV/K 3,19 SE/CE DSE2 s 45 TW2 1 ja* c **

BV/K 3,19 SE/CE DSE3 s 45 TW3 1 ja* c **

BV/K  3, 19 SE/CE DSE4 s 45 TW4 1 ja* c **

BV/K 1,2,3,4,5, 

7,8,11,19
SE/CE DSE5 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

BV/K 2,3,4,5,7 SE/CE DSE6 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

BV/K 2,3,4,5,6,18 SE/CE DSE7 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

BV/K 1,2,3,4,6,12, 

13,18
SE/CE DSE8 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

BV/K 

1,8,9,10,18,19
SE/CE DSE9 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

BV/K 3, 10, 19, SE/CE DSE10 s 60 GSE 1 ja c **

TDSE ***

EIND ***
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PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

Kunstvakken 2 

Beeldende vorming (tekenen)
3 MAVO

DSE8 komt te vervallen Thema: Liefde 

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Talentpallet

# Schriftelijke toets 1

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

# Schriftelijke toets 2

# Schriftelijke toets 3

Het Stilleven 

 -Begrippen: aspectenvormgeving + voorstelling

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Bouwen in Stijl

Stijlloos

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

*** Het vak KVT wordt afgesloten door het voortschrijdend gemiddelde DSE

*Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria. 

DSE9 komt te vervallen  Museum bezoek

# De behandelde theorie leerjaar 3

Voortschrijdend gemiddelde DSE

*** Eindcijfer = TDSE (voortschrijdend gem. DSE)

Bijzonderheden: # DSE2 T/M DSE4 +DSE10: een duidelijke omschrijving van leerstof en vaardigheden ter voorbereiding wordt door de lesgevende docent aan de

 examenkandidaat schriftelijk medegedeeld. Toets 1-3 kunnen de volgende onderdelen bevatten:

-Inzicht in het werk van de kunstenaar

-Inzicht in de kunststromingen

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-beeldende-vorming/2022/f=/beeldende_vorming_vmbo_2_versie_2022.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K4,5,6,7,9 SE/CE DSE1 p 90 nee 1 nee c n.v.t.

K4,5,6,7 SE/CE DSE2 p 90 nee 2 nee c n.v.t.

K4,5,6,7 SE/CE DSE3 p 90 nee 1 nee c n.v.t.

K3 SE/CE DSE4 s 45 TW4 1 ja* c **

K1,2,3,4,5,6 SE/CE DSE5 p 90 nee 2 nee c n.v.t.

K2,3,4,5,6,9 SE/CE DSE6 p 90 nee 2 nee c n.v.t.

K4,5,6,7 SE/CE DSE7 p 90 nee 2 nee c n.v.t.

K3 SE/CE DSE8 s 45 GSE 2 ja* c **

TDSE ***

EIND ***

K4,5,6 SE HD31 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K4,5,6 SE HD32 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K7 SE HD33 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K1,2,3,7,9 SE/CE HD34 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.
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Voortschrijdend gemiddelde DSE

*** Eindcijfer = TDSE (voortschrijdend gem. DSE)

Theorietoets

Bijzonderheden: * Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

Handelingdelen

Bijwonen theaterworkshop 1

Bijwonen theaterworkshop 2

Bijwonen examenvoorstelling M4 en/of 

theatervoorstelling 

Het wekelijks bijhouden van het Drama Logboek en 

het wekelijks maken van de door de docent gegeven 

opdrachten voor het Drama Logboek.

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar

Scene nav de theaterworkshop Slapstick

Dialoog schrijven en spelen

Afdeling

DRAMA 3 MAVO

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

** toegestane 

hulpmiddelen

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

*** Het vak drama wordt afgesloten door het voortschrijdend gemiddelde DSE

De bovengenoemde onderdelen worden gedurende dit schooljaar aangeboden. Echter niet noodzakelijkerwijs in bovengenoemde volgorde.

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Van kunst naar toneel. Via een route door de kunst 

komen tot een scene

Toneeltekst uit boek

afname in 

toetsweek

weging 

SE 

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

DSE5 komt te vervallen Multidisciplinaire presentatie: 

Film en theater Doelgroep B1 Titel project: When I 

grow up.

Scene n.a.v de theaterworkshop Stagefighting

DSE4 komt te vervallen Theorietoets

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-drama-vmbo/2022/f=/drama_vmbo_2_versie_2022.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K7 nb

K1,K2 nb

K4 nb

K1,K2 nb

K5 nb

K1,K2 nb

K4 nb

K1,K2 nb

K6 nb

K1,K2 nb

K3 nb

K1,K2 nb

K8 nb

K1,K2 nb

K4 nb

K1,K2 nb

K7 nb

K1,K2 nb

K9 nb

K1,K2 nb

Inzet en aanwezigheid K1,K2

EIND nb nb

Bijzonderheden:
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inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

LO-1 (lichamelijke opvoeding) 3 MAVO

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

toegestane 

hulpmiddelen

SE DSE1 p n.v.t. nee nb n.v.t. n.v.t.

SE DSE2 p n.v.t. nee nb n.v.t. n.v.t.

SE DSE3 p n.v.t. nee nb n.v.t. n.v.t.

SE DSE4 p n.v.t. nee nb n.v.t. n.v.t.

nee

nb n.v.t. n.v.t.

SE DSE6 p n.v.t. nee nb

SE DSE5 p n.v.t. nee

n.v.t. n.v.t.

p n.v.t.

n.v.t.

SE DSE8 p n.v.t. nee nb n.v.t. n.v.t.

SE DSE7 p n.v.t. nee nb n.v.t.

nee nb

SE DSE9 p n.v.t.

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

Zelfverdediging

Slag- en loopspel

Atletiek 2: springen

Actuele bewegingsactiviteit 1

De bovengenoemde onderdelen worden gedurende dit schooljaar aangeboden. Echter niet noodzakelijk in bovengenoemde volgorde.

aanwezigheid en vaardigheid. 

 Atletiek 1: hardlopen

Doelspelen 1: basketbal

Turnen 1: springen

Terugslagspelen 1: volleybal

Bewegen op muziek 1

Fittest

n.v.t. n.v.t.

***Eindbeoordeling

DSE1 t/m DSE10: Alle LO-1 onderdelen dienen naar behoren (V of G) te zijn afgerond. De beoordeling komt tot stand op bais van inzet, 

nb n.v.t. n.v.t.

SE DSE10

https://www.examenblad.nl/examenstof/lichamelijke-opvoeding-vmbo-2/2022/f=/lichamelijke_oefening1.pdf


Cohort 2021

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,K2,K3,K7 SE DSE1 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K10 SE DSE2 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K8 SE DSE3 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K11 SE DSE4 s 45
TW4  

lesuur
1 ja* c **

K1,K2,K3,K10 SE DSE5 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K6 SE DSE6 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K5 SE DSE7 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K7, K11 SE DSE8 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K11 SE DSE9 verslag n.v.t. nee 2 n.v.t. c n.v.t.

K11 SE DSE10 s 60 GSE 1 ja c **

TDSE ***

EIND ***

K1,K2,K3,K9 SE HD31 p n.v.t. n nb n.v.t. nb n.v.t.
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PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

LO-2 (lichamelijke opvoeding 2) 3 MAVO

Bewegen en regelen 1: lesgeven

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

toetsweek                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Atletiek 1: kogelstoten

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

Zelfverdediging

De theorietoets wordt niet afgenomen in een toetsweek 

maar in een lesuur                                           Theorie 

1: alle theorie van de onderdelen van het eerste 

halfjaar

Bewegen en regelen 2: scheidsrechter

Bewegen op muziek 1

Turnen 1: acrogym

Atletiek 2: duurloop

Portfolio: deadline vrijdag 01 juli 2022

Theorie 2: stof die behandeld is tijdens de lessen 

gedurende het hele schooljaar. 

Voortschrijdend gemiddelde DSE

*** Eindcijfer = TDSE (voortschrijdend gem. DSE)

Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

*** Het vak LOT wordt afgesloten door het voortschrijdend gemiddelde DSE

# HD31: Dit handelingsdeel dient met een voldoende resultaat te worden afgerond.

HANDELINGSDELEN

# Actuele bewegingsactiviteit 1

Bijzonderheden:

* Alleen herkansbaar aan vastgestelde criteria.

** Toegestane hulpmiddelen, een woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke toetsen.

Maatregelen met betrekking tot het niet naleven van deadlines, zie examenreglement B.O.O.R. artikel 4

https://www.examenblad.nl/examenstof/lichamelijke-opvoeding-2-vmbo/2022/f=/examenprogramma_lo2_vmbo_20120213.pdf


Cohort 2021 Afdeling Lesuren per week

Cursus 2021-2022 MAVO n.v.t.

beoordeling

nb = naar behoren

45

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Totale studielast (SLU)

LOB 3

(LoopbaanOriëntatie en- Begeleiding)

Eindbeoordeling HD31; alle LOB onderdelen dienen in de loop van het jaar "naar behoren" (V of G) te zijn afgerond

      inhoud
kolom-

code

• Alle opdrachten in Qompas zijn gemaakt 

HD31 nb

• Een bezoek aan een open dag van een eventuele vervolgopleiding en de reflectie daarop in de vorm 

van een presentatie

• Deelname aan een scholenmarkt, gegeven door ex-Wolfert leerlingen 

( indien mogelijk is gezien de covid-19 ontwikkelingen)

• 2 loopbaanreflectiegesprekken met de lobcoach

• Presentatie - Vaardigheden democratisch burgerschap 
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