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Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Leeswijzer
Leeswijzer bij het PTA
Er zijn tussentijdse toetsen en toetsen die in de toetsweek worden afgenomen.
Iedere toets heeft een unieke code waarmee aangegeven wordt of een toets in de toetsweek wordt afgenomen of daarbuiten en in welke periode de toets wordt
afgenomen.
De toetsen die niet in een toetsweek worden afgenomen noemen we tussentijdse toetsen. De code van een tussentijdse toets is als volgt opgebouwd:
Eerste cijfer :
geeft aan in welk leerjaar de toets wordt afgenomen en in welke periode.
De cijfers 1 t/m 3 geven aan dat het om periode 1 t/m 3 gaat in het
pre-examenjaar (vmbo 3, havo 4 of vwo 5).
De cijfers 4 en 5 geven aan dat het om periode 1 en 2 gaat in het eindexamenjaar (vmbo-4, havo 5 of vwo 6).
Tweede cijfer:
geeft aan welke tussentijdse toets het betreft.
Bijvoorbeeld
code 1.3 betekent:
1:
eerste periode van het pre-examenjaar.
3:
derde tussentijdse toets in die periode.
Code 4.2 betekent:
4:
eerste periode in het eindexamenjaar
2:
tweede tussentijdse toets
De toetsen die wel in een toetsweek worden afgenomen hebben de codes 10, 20, 30, 40 of 50.
Deze codes geven aan in welke schoolexamenweek de toets wordt afgenomen:
De toetsen met codes 10 t/m 30 worden in respectievelijke SE-week 1 t/m 3 afgenomen in het pre-examenjaar.
De toetsen met codes 40 en 50 worden in respectievelijk SE-week 1 en 2 van het eindexamenjaar afgenomen.
Alleen de toetsen die in een SE-week worden afgenomen kunnen herkansbaar zijn. Kijk goed of dit het geval is.
Alle tussentijdse toetsen zijn dus niet herkansbaar. Een uitzondering hierop vormen de afsluitende kijk- en luistertoetsen van de moderne vreemde talen in het
examenjaar. Deze worden afgenomen in januari en vallen onder de herkansingsmogelijkheid van SE-week 2.
De gewichten van alle toetsen van een vak tellen op tot 100%. Dit is dus verdeeld over het pre- examen jaar en het eindexamen
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CKV
ED jaar
20/21

Code
Soort toets
1.1 Mondeling/Praktische
opdracht/Schriftelijk
1.2 Praktische opdracht
1.3
2.1
2.2

Praktische opdracht
Praktische opdracht

Praktische opdracht

Praktische opdracht/
2.3 Schriftelijk
3.1
30
21/22

Praktische opdracht
Mondeling (toetsweek)

4.1 Mondeling/Praktische
opdracht/Schriftelijk

4.2 Praktische opdracht
5.1 Praktische opdracht

5.2 Praktische opdracht
6.1 Schriftelijk

Stofomschrijving
Domein A: Verkennen Kunstautobiografie

Duur van de toets
5 x 50 min.

Herkansbaar
Nee

Gewicht
5

Domein A Voorblad kunstdosier Zelbeeld

5 x 50 min.

Nee

5

Domein C: Verbreden en verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 1
Domein B: Verbreden
Ervaring opdoen en opdrachten uitvoeren uit
een van de disciplines
Domein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 2
Domein B: Verbreden
Ervaring opdoen en opdrachten uitvoeren uit een van
de disciplines*
Domein C: Verdiepen
Grote onderzoeksopdracht
Domein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen

10 x 50 min.

Ja

10

5 x 50 min.

Nee

5

10 x 50 min.

Nee

10

5 x 50 min.

Ja

5

15 x 50 min.

Nee

10

1 x 15 min.

Nee

10

Domein B: Verbreden
Voorbereiding Rome reis
Ervaring opdoen en opdrachten uitvoeren uit
een van de disciplines*
Domein C: Verdiepen
Onderzoeksopdracht Rome reis
Domein B: Verbreden
Ervaring opdoen en opdrachten uitvoeren uit een van
de disciplines*
Domein C: Verdiepen
Grote onderzoeksopdracht
Domein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaring

5 x 50 min.

Nee

5

10 x 50 min.

Nee

10

5 x 50 min.

Nee

5

5 x 50 min.

Nee

10

1 x 50 min.

Nee

10
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22/23

Vak wordt afgesloten in 20/21

NB:




Gedurende het schooljaar is er een aanbod van 6 tot 8 verplichte culturele activiteiten, waarvan er minimaal 3 gekoppeld zijn aan een eigen onderzoek en
een aan het eindonderzoek. Van de overige activiteiten wordt een nader toe te lichten (beeld)verslag gedaan.
Er is ruimte voor de leerlingen om op bepaalde momenten in het schooljaar uit de 7 disciplines zelf te kiezen.
De bovengenoemde opdrachten uit domein B en C worden benaderd vanuit een of meer van de volgende dimensies: feit & fictie, schoonheid & lelijkheid,
autonoom & toegepast, ambachtelijk & industrieel, amusement & engagement, digitaal & analoog, individueel & coöperatief, traditie & innovatie,
herkenning en vervreemding, monodisciplinair, multidisciplinair & interdisciplinair of lokaal & globaal. De keuze voor (een) dimensie(s) wordt in een
aantal gevallen door de docent gemaakt. Bij ander opdrachten kunnen de leerlingen, in overleg met de docent, de dimensie(s) zelf bepalen.
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Maatschappijleer
ED jaar

Code

20/21

1.1

10

Soort toets

Stofomschrijving

Schriftelijk

Thema: wat is maatschappijleer?
(Methode/boek: Thema’s)
Domein
A2: Benaderingswijzen
Thema: wat is maatschappijleer en de
rechtsstaat
(Methode/boek: Thema’s)
Domeinen
B1 t/m B3: Rechtsstaat
Thema: parlementaire democratie
Methode/boek: Thema’s)
Domeinen
C1 t/m C3: Parlementaire democratie
Thema: politieke partij (PD)
(Methode/boek: Thema’s)
Domein
A1: Informatievaardigheden
Thema: pluriforme samenleving
Methode/boek: Thema’s)
Domeinen
E1 t/m E4: Pluriforme samenleving
Thema: pluriforme samenleving
Methode/boek: Thema’s)
Domeinen
E1 t/m E4: Pluriforme samenleving
Thema: verzorgingsstaat
Methode/boek: Thema’s)
Domeinen
D1 t/m D4: Verzorgingsstaat

Schriftelijk
(toetsweek)

2.1

20

Schriftelijk

Praktische
opdracht
(toetsweek)
3.1

Schriftelijk

3.2

Schriftelijk

30

20/21

Schriftelijk
(toetsweek)

Duur van de toets

Herkansbaar

Gewicht

50 min

Nee

10

100 min

Ja

20

50 min

Nee

10

-

Nee

20

-

Nee

10

Nee

10

Ja

20

100 min

Afgesloten in schooljaar 20/21
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