
Wijziging PTA mavo-4  

 

Herkansingen 

De herkansingsregeling met betrekking tot het schoolexamen en het centraal examen is 

vastgelegd in het reglement B.O.O.R. artikel 11.  

  

   Herkansingen schoolexamen (SE)  

In het PTA staat aangegeven welke toetsen en/of praktische opdrachten voor een 

herkansing in aanmerking kunnen komen.   

Herkansingen kunnen niet opgespaard worden en kunnen ook niet ingehaald 

worden (dus als de examenkandidaat de herkansing mist kan deze niet meer 

worden ingehaald en geldt het oorspronkelijke cijfer).  

  

  In mavo-4 is het aantal herkansingen van het SE door de school vastgesteld op 3.  

Wijziging aantal herkansingen:  

In mavo-4 is het aantal herkansingen van het SE met een extra corona 

herkansing vastgesteld op 4. 

Daarnaast kan in mavo-4 een bonusherkansing toegekend worden op basis van 

vastgestelde criteria die door de teamleider schriftelijk kenbaar gemaakt wordt. 

Om gebruik te kunnen maken van de 3 of 4 herkansingen dient een 

aanvraagherkansingsformulier t.z.t. digitaal ingevuld te worden. 

Wijziging totaal aantal herkansingen:   

Om gebruik te kunnen maken van de 4 of 5 herkansingen 

 

   

 



Cohort   2020  

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. c n.v.t.

K2,K3,K6,V3 SE/CE T42 s 90 SE-2 2 ja c **

K1,K2,K3,K7,

V1,V2,V3
SE T43 s n.v.t. nee 1 nee c **

K4 SE T44 s 90 nee 1 ja c n.v.t.

K2,K3,K6,K7,

V2,V3
SE/CE T45 s 120 SE-4 2 ja c **

K1, K4, K5, 

K7, V1, V2, V3
SE HD41

s + 

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

n.v.t. n.v.t. HD42 s n.v.t. nee nb nee nb **
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PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

NEDERLANDS 4 MAVO

Leesvaardigheid (alle vaardigheden gecombineerd 

op examenniveau) + samenvatten 

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) : 4

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

Journalistiek project (diverse betekenisvolle 

schrijfopdrachten)

Kijk- en Luistervaardigheid                                        

(landelijke CITO toets)

Compleet examen (leesvaardigheid + samenvatten 

+ schrijfopdracht zakelijke brief/e-mail)

HANDELINGSDELEN

Artikel jaarboek

Door Corona vervalt het handelingsdeel 

sollicitatieprocedure. Het uitnodigen van 

externen was niet mogelijk, Sollicitatieprocedure

HD42: Handelingsdeel artikel jaarboek; In de tweede helft van het schooljaar schrijft de leerling een artikel voor het jaarboek. Dit handelingsdeel dient 

met een voldoende resultaat te worden afgerond.

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

 Bijzonderheden:

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

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

T43 + HD41: Een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan het Journalistiek project en de Sollicitatieprocedure moeten voldoen wordt door de 

lesgevende docent aan de examenkandidaat schriftelijk medegedeeld. 

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,

K5,K6,V3,

V4,V5

SE T42 mon 30 SE-2 1 ja c n.v.t.

K2,K3,K4,

V1,V3,V4,

V5

SE/CE T43 s 90 SE-3 1 ja c ** / WB Du-Ne

K1,K2,K3,

K5,V3,V5
SE T44 s 60 27 jan. 1 ja c n.v.t.

K1,K2,K7,

V3,V5
SE T45 s 60 SE-4 1 ja c

** / 

WB Du-Ne / Ne-Du 

+ 

schema naamvallen
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 Bijzonderheden: ** 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

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

Leesvaardigheid 

Kijk- en Luistervaardigheid

Landelijke CITO toets, afname 27 januari 2022 

Schrijfvaardigheid

afname 

in SE-

week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

Spreek- en Gespreksvaardigheid

n.a.v.: dagelijkse persoonlijke omstandigheden/situaties 

(school, familie, hobby, werk, opleiding, etc.) +

een gelezen Duits leesboek uit mediatheek WoCo

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

DUITS 4 MAVO

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


Cohort   2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 nvt c n.v.t.

V4 SE T42 n.v.t. nb nee nb n.v.t.

K1,K2,K3,K6 SE T43 15 1 ja c n.v.t.

K5 SE T44 s 60 nee 2 ja c n.v.t.

K4,K7,V1 SE/CE T45 s 120 SE-4 2 ja c
** / 

WB En/ Ne-

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

Schriftelijke toets; leesvaardigheid + 

schrijfvaardigheid formele brief

 Bijzonderheden: *Syllabus; wordt door de lesgevende docent aan de examenkandidaat digitaal verstuurd via Google Classroom

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

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

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

Kijk- en Luistervaardigheid                              

Landelijke CITO toets, afname 02 februari 2022 

Leesdossier: deadline 13 oktober 2021

s+

mon
SE-2

Mondeling gespreksvaardigheid; 

Leesdossier (T42) / Personal story / 3 korte 

verhalen van Roald Dahl n.a.v. *Syllabus / 3 

teksten op M3 niveau

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

afname in 

SE-week                 

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

ENGELS  4 MAVO

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K4,V1 SE/CE T42 s 60 SE-2 1 ja c **

K4, V1     

K8,V5
SE/CE T43 s 60 SE-3 1 ja c **

K4,V1         

K8,V5        

K6,V3

SE/CE T44 s 60 SE-4 1 ja c **
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** 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

H1: Weer en klimaat                                                

H2: Bevolking en ruimte

H1: Weer en klimaat                                                   

H2: Bevolking en ruimte                                          

H3: Water

 Bijzonderheden:

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

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

H1:Weer en klimaat

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

AARDRIJKSKUNDE 4 MAVO

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K5,K6 SE/CE T42 s 90 SE-2 1 ja c **

K4, K10,V1 SE/CE T43 s 90 SE-3 1 ja c **

K7,K8,K9,K10, 

K11,V2,V3,V4,V5,

V6

SE/CE T44 s 90 SE-4 1 ja c **

K4,K5,K6,K7,K8,

K9.K10,K11,V1,

V2,V3,V4,V5,V6

SE/CE HD41 s n.v.t. nee nb nee nb n.v.t.
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** 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

H2 Europa 1914-1939

H3 Nederland 1914-1939 

H4 De Tweede Wereldoorlog   

Koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

H5 De wereld na 1945 

H6 Nederland na 1945

HANDELINGSDELEN

Inleveren examentrainers handboek M4: 

H1 inleveren vóór SE2                                                       

H2, H3 en H4 inleveren vóór SE-3   

H5 en H6 inleveren vóór SE4        

 Bijzonderheden: HD41: inleveren examentrainers via de ELO van Magister

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

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

H1 Nederland van 1848-1914

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

GESCHIEDENIS 4 MAVO

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K4,

K6,K7,K12,

V3,V4

SE/CE T42 s 120 SE-2 1 ja c

K1,K2,K3,K5,

K6,K9,K13,

K11,V3,V4

SE/CE T43 s 120 SE-3 1 ja c

K1,K2,K3,K9,

K10,K13,

V1, V2,V3,V4

SE/CE T44 s 120 SE-4 1 ja c
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Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

BIOLOGIE 4 MAVO

Bijzonderheden: **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

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

**toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

Boek 4a; H1 planten + H2 ecologie + H3 mens en 

milieu  

zelfstudie: boek 3a; H1 organen en cellen + H2 

voortplanting

** /  

# rekenmachine

Boek 4b; H4 voeding en vertering + H5 gaswisseling 

+ alle stof van SE-2                                                

zelfstudie: boek 3a; H4 ordening en evolutie  + 

boek 3b; H5 regeling + H6 zintuigen

Boek 4b; H6 transport + H7 opslag, uitscheiding en 

bescherming + alle stof van SE-2 en SE-3  

zelfstudie: boek 3a; H3 erfelijkheid +

boek 3b; H8 gedrag

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K4,K5,K8,

K9, V1,V2
SE/CE T42 s 90 SE-2 1 ja c

K1,K2,K3,K4,K5 SE/CE T43 s 90 SE-3 1 ja c

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

K7,K8,K9,K10,K11,

K12,V1,V2

SE/CE T44 s 120 SE-4 1 ja c

K1,K2,K3, V3,V4 SE/CE P41
po / 

verslag
n.v.t. nee * 20% nee c computer
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examen-

eenheden

kolom- 

code

verdeling 

examenstof 

SE/CE

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen 

** / Binas ,liniaal, 

geodriehoek, 

# rekenmachine

inhoud

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

examenkandidaat schriftelijk medegedeeld.

afname in 

SE-week                 

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

Boek 4; H5:Geluid, H6:Werktuigen, 

H7:Stoffen (en boek4 H1 t/m H4 + Boek3)

Boek 4; H8:Materialen, H9:Schakelingen 

(en boek4 H1 t/m H7 + Boek3)

Boek 4; H10:Bewegingen, H11:Kracht en 

beweging (en boek4 H1 t/m H9 + Boek3)

*Praktische Opdracht: 

deadline februari 2022

 Bijzonderheden:

toets-

vorm

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

* P41 20% + SE-gem. (SE-1,2,3,4) 80% = 100%

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

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

toetsduur 

(min)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

NATUURKUNDE (NSE) 4 MAVO

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K1 t/m K6, 

K10,K11,V1, 

V2,V3

SE/CE T42 s 90 SE-2 1 ja c

 K1 t/m K7, 

K10,K11,

V1 t/m V4

SE/CE T43 s 90 SE-3 1 ja c

K1 t/m K11,

V1 t/m V4
SE/CE T44 s 90 SE-4 1 ja c

K1 t/m K11,

V1 t/m V4
SE/CE P41 p/s 300 nee * 20% nee c
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Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

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

 Bijzonderheden: * P41 20% + SE-gem. (SE-1,2,3,4) 80% = 100%

# Grafische rekenmachine is NIET toegestaan

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

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

aan de examenkandidaat schriftelijk medegedeeld.

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

H1: stoffen en deeltjes

H2: Chemische reacties 

H3: Verbranding  en vaardigheden

** /

binas /                         

# rekenmachine 

H4: Mengen en scheiden

H5 zouten 

H6: zuren en vaardigheden (en natuurlijk H1 t/m H3)

H7: water reinigen

H8 Materialen 

H9 koolstofchemie en vaardigheden (en natuurlijk H1 

t/m H6)

Practicum H6 titratie + verslag schrijven (computer). 

Deadline februari/maart 2022

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

SCHEIKUNDE (NST) 4 MAVO

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

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

V1,V2,V3,V4
SE/CE T42 s 90 SE-2 1 ja c

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

V1,V2,V3,V4
SE/CE T43 s 90 SE-3 1 ja c

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

V1,V2,V3,V4
SE/CE T44 s 90 SE-4 1 ja c
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PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

WISKUNDE 4 MAVO

H1 Statistiek en kans 

H2 Verbanden  

H3 Afstanden en hoeken

** / geodriehoek, 

koershoekmeter, passer, 

#rekenmachine

H1-H3 

H4 Grafieken en vergelijkingen  

H5 Rekenen, meten en schatten                 

H6 Vlakke figuren

H1-H6 

H7 Verbanden                         

H8 Ruimtemeetkunde

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

afname 

in SE-

week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

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

# Grafische rekenmachine is niet toegestaan.

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

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

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

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

5B,

V1,V2,V3

SE/CE T42 s 90 SE-2 1 Ja c

K1,2,3,6,7,

V1,V2,V3
SE/CE T43 s 90 SE-3 1 Ja c

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

5B,7,8,

V2,V3

SE/CE T44 s 90 SE-4 1 Ja c
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Maatregelen met betrekking tot het niet naleven van deadlines, zie examenreglement B.O.O.R. artikel 4

 Bijzonderheden: SE-2 t/m SE-4: Tijdens de SE's kan er beroep worden gedaan op onderwerpen uit MAVO-3 of voorgaande SE's

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

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

# Grafische rekenmachine is niet toegestaan.

H1: Verdien je genoeg?

H2: Geld moet rollen!

H3: We gaan voor de winst

Aantekeningen (te maken tijdens de les)

** / 

# Rekenmachine

H5: Kan de overheid dat regelen?

H6: De overheid en ons inkomen

H7: Nederland handelsland

Aantekeningen (te maken tijdens de les)

Vanuit M3: Par 8.1 t/m 8.3

H1: Verdien je genoeg?

H4: Aan het werk!

H8: Welvaart wereldwijd?

Aantekeningen (te maken tijdens de les)

Vanuit M3: Par. 8.4

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

ECONOMIE 4 MAVO

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K1,K3,K4.5,K5.7,

K6.9,K7
SE T42 s 45 nee 1 ja c **

K1,K3,K4.5,K5.7,

K6.9,K7
SE T43 s 45 nee 1 ja c **

K1,K3,K4.5,K5.7,

K6.9,K7
SE T44 s 60 SE-3 2 ja c **

K2,K3,

K6.9,K7
SE T45 verslag n.v.t. nee 1 nee c **

K1,K2,K3,K4.5,

K5.7,K6.9,

K7

SE T46 s 60 SE-4 2 ja c **
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Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

MAATSCHAPPIJLEER 4 MAVO

Hoofdstuk Pluriforme samenleving + 

actualiteiten + aantekeningen en bijlagen

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Hoofdstuk Media + actualiteiten + 

aantekeningen en bijlagen

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

** 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

Hoofdstuk Criminaliteit + actualiteiten + 

aantekeningen en bijlagen

*Rechtbankverslag + aantekeningen en 

bijlagen. Deadline verslag: 1 week na het 

rechtbankbezoek of na het zien van de 

documentaire.

Hoofdstuk Politiek + actualiteiten + 

aantekeningen en bijlagen

 Bijzonderheden: * Rechtbankverslag kan n.a.v. van een rechtbankbezoek of indien dit niet mogelijk is aan de hand van een documentaire worden afgenomen.

https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijleer-gemeenschappelijk/2022/f=/maatschappijleer1.pdf


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

 2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K1, K3, V3 SE/CE T42 s 60 SE-2 1 ja c **

K1, K3, V3 SE/CE T43 s 90 SE-3 1 ja c **

K1, K3, V3 SE/CE T44 s 120 SE-4 1 ja c **

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7, K8
SE/CE T45 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7, K8
SE/CE T46 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7, K8
SE/CE T47 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

K1,K2,K3,K4,K5,

K6,K7, K8
SE/CE T48 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

42

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

** 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

* T42 T/M T44: een duidelijke omschrijving van leerstof en vaardigheden ter voorbereiding wordt door de lesgevende docent aan de

-Inzicht in het werk van de kunstenaar

-Begrippen: aspectenvormgeving + voorstelling

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

-Inzicht in de kunststromingen

Rotterdams Realisme 

Kubistisch Zelfportret 

 Bijzonderheden:

Affiche

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

* Schriftelijke toets 2

* Schriftelijke toets 3

Glas in Lood 

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak      Leerjaar Afdeling

KUNSTVAKKEN 2 (KVT)

Beeldende vorming (tekenen)
4 MAVO

* Schriftelijke toets 1

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

afname in 

SE-week                 

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


Cohort   

2020  

2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

2020-2021
SE/CE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K 4, K5, K6 SE/CE T42 p n.v.t. n.v.t. 1 nee c n.v.t.

K3,K8,K9 SE T43 s 60 SE-2 1 ja c **

K4,K5,K6,K7,V1 SE/CE T44 p n.v.t. nee 1 nee c n.v.t.

K3,K7,V2 SE/CE s n.v.t. nee nee n.v.t.

V2,K3,K7,K8,K9 SE/CE mon 20
jan./febr 

=april.
nee n.v.t.

K4,K5,K6,V1 SE/CE T46 p n.v.t. nee 1 ja* c n.v.t.

K1 -9,V3 SE/CE T47 s 120 SE-4 1 ja c computer

K4,K5,K6,K7,K9 SE/CE HD41 n.v.t. n.v.t. nee nb nee nb n.v.t.
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Klik op deze link voor meer informatie over de exameneenheden van dit vak.

* herkansing solovoorstelling individueel af te spreken met vakdocent.

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

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

HD41: dient naar behoren (V of G) te zijn afgerond.

Solovoorstelling

Schriftelijke toets: examen drama

HANDELINGSDELEN

Door corona vervalt het complete handelingsdeel Het 

bijwonen van een voorstelling, aanwezigheid opendagen/ 

drama. Het schrijven van 1 of 2 scenes voor de 

doelgroepvoorstelling en/of de eigen solovoorstelling. Het 

volgen van 1 theater-workshop bij M3 drama.

 Bijzonderheden: # Portfolio: een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan het portfolio moet voldoen wordt door de lesgevende docent aan de examenkandidaat schriftelijk 

medegedeeld. Het portfolio wordt in delen gemaakt, voor het inleveren van deze delen en het definitieve portfolio zullen er deadlines medegedeeld worden door 

de vakdocent. Het portfolio bevat o.a interview kinderen, uitwerken interviews, verslag schrijven van repetitieproces en 2 theorieopdrachten.

c
Mondeling: gespreksvaardigheid over ingeleverd    

Portfolio +Theorie

afname 

in SE-

week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

Schriftelijke toets: theorie

Doelgroep voorstelling

Het portfolio bestaat uit 6 onderdelen                       # 

Portfolio: bestaat uit 8 onderdelen  . 
T45 1

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 (TDSE x3 : GSE x1) :4

Scene n.a.v een acteerworkshop

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

DRAMA 4 MAVO

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


Cohort 2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

K7 SE T41 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K4 SE T42 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K5 SE T43 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K4 SE T44 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K9 SE T45 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K8 SE T46 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

K1 en K2 SE T47 p n.v.t. nee nb n.v.t. nb n.v.t.

44

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

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

Zelfverdediging

Turnen 2: springen

Terugslagspelen 2

Actuele bewegingsactiviteit 2

Inzet en aanwezigheid

 Bijzonderheden: Alle LO-1 onderdelen dienen naar behoren (V of G) te zijn afgerond. De beoordeling komt tot stand op basis van inzet, aanwezigheid en vaardigheid.

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

afname 

in SE-

week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

toegestane 

hulpmiddelen

Atletiek 3: stoten 

toets-

vorm

toetsduur 

(min)

Doelspelen 2

inhoud
examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

LO-1 (lichamelijke opvoeding 1) 4 MAVO

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


Cohort 2020

Cursus 2021-2022

beoordeling

c=cijfer

nb=naar 

behoren

zie PTA M3 

2020-2021
SE T41 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K4 SE T42 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K4 SE T43 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K7 SE T44 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K11 SE T45 s 45 min SE-2 1 ja c **

K1,K2,K3,K4 SE T46 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K6 SE T47 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K4 SE T48 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K10 SE T49 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K1,K2,K3,K5 SE T50 p n.v.t. nee 1 n.v.t. c n.v.t.

K11 SE T51 p n.v.t. n.v.t. 2 nee c n.v.t.

K12 SE HD41 p n.v.t. n.v.t. nb n.v.t. nb n.v.t.

K9 SE HD42 p n.v.t. n.v.t. nb n.v.t. nb n.v.t.

45

docent aan de examenkandidaat schriftelijk medegedeeld.

De bovengenoemde praktische opdrachten worden gedurende dit schooljaar afgenomen. Echter niet noodzakelijkerwijs in bovengenoemd volgorde.   

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

Doelspelen: basketbal

Bewegen op muziek 2

Turnen 2: acrogym

*Portfolio: deadline 08 april 2022

*T51 Portfolio + *HD41 Stage: een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan het portfolio en de stage moeten voldoen wordt door de lesgevende 

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

Terugslagspelen 2: Badminton

Bewegen en regelen 3: jury

 Bijzonderheden:

HANDELINGSDELEN

*Stage 

Actuele bewegingsactiviteit 2

HD41 en HD42: dienen naar behoren (V of G) te zijn afgerond.

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

** toegestane 

hulpmiddelen

Eindcijfer M3 

Terugslagspelen 1: tennis

Honkloopspelen: softbal

Atletiek 3: duurloop

toets-

vorm

Theorie 2: EHBSO 

inhoud
toetsduur 

(min)

afname in 

SE-week                 

weging       

SE      

(geheel 

getal)

herkansbaar 

ja/nee

examen-

eenheden

verdeling 

examenstof 

SE/CE

kolom- 

code

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Afdeling

LO-2 (lichamelijke opvoeding 2) 4 MAVO

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


Cohort 2020 Afdeling Lesuren per 

week
Cursus 2021-2022 MAVO n.v.t.

beoordeling

nb = naar 

behoren

46

(LoopbaanOriëntatie en- Begeleiding)

PROGRAMMA  van TOETSING en AFSLUITING

Vak Leerjaar Totale studielast (SLU)

LOB 4

Eindbeoordeling HD41; alle LOB onderdelen dienen in de loop van het jaar "naar behoren" (V of G) te zijn afgerond

nb

kolom-

code

HD41

      inhoud

• Alle opdrachten in Qompas zijn gemaakt 

• Een bezoek aan minimaal 1 open dag of meeloopdag van een vervolgopleiding

• Minimaal 1 loopbaanreflectiegesprek met de mentor  

Intergrip is afgeschaft in  oktober. Alle gegevens verwerkt via VVA • Alle onderdelen in Intergrip zijn afgerond.  
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