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INLEIDING
In dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn van alle vakken de onderdelen opgenomen die meetellen voor het schoolexamen. Dit
zijn dus alle toetsen die gedurende een schooljaar worden afgenomen. Een docent kan er voor kiezen een toets af te nemen die niet in het
PTA staat. Deze toets is dan enkel om te oefenen en zal dus niet meetellen voor het schoolexamen.

Uitleg van het vak-PTA
De schoolexamentoetsen en praktische opdrachten (PO) tellen mee voor het schoolexamen. De diverse onderdelen van het schoolexamen
zijn per vak opgenomen in het PTA. Van ieder onderdeel is het nummer vermeld, zodat bijvoorbeeld in de cijferadministratie gemakkelijk is
terug te vinden welk cijfer voor welk examenonderdeel is behaald. Naast de vermelding van een nummer is per onderdeel een
stofomschrijving opgenomen.
Per onderdeel van het schoolexamen is aangegeven wanneer de toetsing plaats vindt, hoe lang de toets duurt, in welke vorm de toets wordt
afgenomen (schriftelijke toets, luistertoets, mondelinge toets, handelings-deel of praktische opdracht) en welke examenonderdelen er
getoetst worden. Verder is ook aangegeven wat het gewicht is van het examenonderdeel. Dit gewicht is uitgedrukt in procenten. Aan het
einde van leerjaar 4, moet elk vak 100% zijn afgerond. Tenslotte is aangegeven of het onderdeel kan worden herkanst of niet.
Het gemiddelde van de vier keuzevakken uit jaar 3 en 4 is het combinatiecijfer en telt als zodanig mee in de slaag zak regeling.

Examenprogramma
De examenprogramma's voor de vakken worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de
leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.
Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het
centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn,
worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het College voor Toetsen
en Examens. De specifieke examenprogramma's en syllabi zijn te vinden op de betreffende vak- en examenpagina's op www.examenblad.nl.
Op www.huygens.nl is een overzicht in te zien van de verdeling van de SE-toetsen over de leerjaren.

Herkansingen
De examinator(en) van een vak stel(t)(len) vooraf vast welke toetsen per leerjaar in aanmerking komen voor herkansing.
Kandidaten hebben het recht om in het examenjaar drie toetsen te herkansen, met dien verstande dat per vak één onderdeel per
examenjaar herkanst mag worden. Het hoogste resultaat telt bij de vaststelling van de uitslag.
Zie: PTA Artikel 2.5 - Examenboek Huygens College.



Absentie
Bij geoorloofde absentie, zoals in geval van ziekte, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om de gemiste onderdelen na afloop van de
toetsweek alsnog te maken. Hiertoe zal in overleg met de docent een afspraak worden gemaakt.

In geval van twijfel is het examenreglement bindend. Het examenreglement ontvangt iedere leerling gedurende de maand september van
het lopende schooljaar en staat op de website.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: Nederlands

Schoolexamens

Lesmethode: Nieuw Nederlands

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Fictie (boekenpitch) K2, K3, K5, K8 PO D P2 10 n.v.t. □
442 Spreek- en gespreksvaardigheid (sollicitatiegesprek) K1, K2, K3, K5, K7 PO D SEl 25 n.v.t. □
443 Kijk- en luistervaardigheid K3, K4 T D SE2 20 150 □
444 Schrijfvaardigheid (zakelijke e-mail) K3, K7 T s SE2 20 80 0

445 Leesvaardigheid K3, K6 T s SE3 25 80 0

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: Duits

Schoolexamens
Lesmateriaal wordt op school uitgedeeld en lesmethode Na KLar! MAX

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Persoonlijke brief of zakelijke brief/e-mail MVT/K7 T s SEl 20 50 0

442 Spreekvaardigheid MVT/K/6 T M P2 15 15 D
presentatie waarbij uitspraak belangrijk is

443 Kijk-/luistertoets MVT/K/5 T s jan/feb 20 100 D
Cito landelïk

444 Leesvaardigheid MVT/K/4 T M P3 20 20 D
Mondeling aan de hand van 3 gelezen teksten + 1 boek

445 Gespreksvaardigheid (situaties) + reageren op partner MVT/K/3 T M P3 25 25 0
voorbereiding ongeveer 25 minuten, met woordenboek

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-KB

Schoolexamens
Lesmethode: New Interface Orange label

Toetsen

Vak: Engels

SE

441

442

443

444

445

446

omschrijving

Holiday presentation; onderdeel presenteren
Leesboekje, incl. verdiepingsvragen
Schrijfvaardigheid n.a.v. leesboekje

Cito kijk- en luistertoets
Tektverklaren n.a.v. leesboekje
Spreekvaardigheid a.d.h.v. All Right methode
en ingeleverde Portfolio, onderdeel gespreksvaardigheid

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

K2/6 T M Pl 5 5 □
K4 T s SEl 15 80 0-
K4/7 T s SE2 20 80 0

K5 T s P2 25 100 □
-

K4 T s SE3 15 80 0
-

Kl/2/3/4/5/6 T M SE3 20 20 □

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: economie

Schoolexamens
Lesmethode: Pincode 4 vmbo-kb 7e editie

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Consumptie H1 + H2 EC/K/4A + 4B T s SEl 35 70 0

442 Arbeid en productie H3 + H4 EC/K/5A + 5B T s SE2 30 70 0

443 Internationale ontwikkeling: H5 + H6 EC/K/7 T s SE3 30 70 0

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB

Schoolexamens
Lesmethode: Moderne Wiskunde

Toetsen
SE omschrijving

Vak: wiskunde

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441

442

443

H. 1 en 2
H. 1 Statistiek, H. 2 Maten omrekenen
H. 3,4, 5
H. 3 Formules, H. 4 Hoeken en symmetrie, H. 5 Rekenen
H.6, 7, 8
H. 6 Omtrek, oppervlakte en inhoud, H. 7 Grafieken, H. 8
Meten en kijken

W1/K1, 2, 3, 4, 6, 8

WI/Kl, 2, 3, 4, 5, 7,8

WI/K/1,2,3,4, 6, 8

T

T

T

s

s

s

SEl

SE2

SE3

30

35

35

100

100

100

0

0

0

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: economie en ondernemen

Schoolexamens
Lesmethode: Perspectief EDuhintOVD

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Secretarieel - Praktisch P/EO/2 PO D Pl 5 75 □
H5 Plannen en organiseren, H6 Secretariële ondersteuning,
H7 Bezoekers, H8 Klachten.

442 Secretarieel - SE secretarieel P/EO/2 T s SEl 7,5 75 0
H5 Plannen en organiseren, H6 Secretariële ondersteuning,
H7 Bezoekers, H8 Klachten.

443 Commercieel - Praktisch P/EO/1 PO D Pl 5 75 □
H5 Wat moet ik weten over het assortiment, H6 Hoe
promoot ik mijn winkel, H7 Hoe verkoop ik artikelen.

444 Commercieel - SE commercieel P/EO/1 T s Pl 7,5 75 0
H5 Wat moet ik weten over het assortiment, H6 Hoe
promoot ik mijn winkel, H7 Hoe verkoop ik artikelen.

445 Administratie - Praktisch P/EO/1 PO D P2 5 75 □
H4 Rekenen met resultaten, H5 Verschillen tussen
bedrïven.

446 Administratie - SE administratie P/EO/4 T s P2 7,5 75 0
H4 Rekenen met resultaten, H5 Verschillen tussen
bedrïven.

447 Logisitiek - Praktisch P/EO/3 PO D P2 5 75 □
H5 Hoe ga ik om met derving, H6 Hoeveel artikelen houd ik
o voorraad.

448 Logistiek - SE logistiek P/E0/3 T s P3 7,5 75 0
H5 Hoe ga ik om met derving, H6 Hoeveel artikelen houd ik
op voorraad.

7



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-KB Vak: economie en ondernemen

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
p = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-KB Vak: horeca,bakk,recr

Schoolexamens
Lesmethode: VMBO Modulair (HBR) Uitgeversgroep

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Bakkerij - Combinatie praktische opdracht en theorietoets
H5 bewerkingstechnieken, H6 soorten brood, H7 de
banketbakkerï

2.2.2,3,4,5,6 T D Pl 12,5 200 0

442 Recreatie - Combinatie praktische opdracht en theorietoets 4.1.9 en 11 T D P2 12,5 200 0
H4 gastencontact, H5 draaiboek

443 Keuken - Combinatie praktische opdracht en theorietoets 3.2.4, 5, 6 T D P3 12,5 200 0
H5 bereidingstechnieken,_H6 gereedschap, H7 ingrediënten

444 Gastheerschap - Combinatie praktische opdracht en theorietoets 1.2.1 t/m 9/1.3.1,2/1.4.1, 2, 3 T D P3 12,5 200 0
H5 opening restaurant, H6 serveren, H7 ergonomie

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving

Vak: marketin

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

341

342

De leerling kan aan de hand van marketinginstrumenten
een bestaande retailformule beoordelen op het gebied van
doelgroep, assortiment en marktpositie.
De leerling kan aan de hand van marketinginstrumenten
een bestaande retailformule beoordelen op het gebied van
doelgroep, assortiment en marktpositie.

K/E0/1.1

K/E0/1.2

T

PO

s

D

n.n.b.

n.n.b.

50

50

75

n.v.t.

D

D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving

Vak: ondernemen

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

341

342

Leerling kan door middel van een pitch duidelijk maken wat
voor ondernemer hij/zij is. Leerling kan persoonlijke
gegevens noemen - persoonlijke motieven noemen -
persoonlijke kwaliteiten noemen - de keuze voor de
ondernemingsvorm motiveren.

Leerling kan persoonlijke kwaliteiten noemen die verder
ontwikkeld zijn en aan de hand van ervaringen
ontwikkelpunten noemen die helpen om als ondernemer
succesvol te worden.

K/E0/5.1

K/E0/5.2

PO

T

D

s

nnb

nnb

50

50

n.v.t.

n.v.t.

D

D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T =toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving

Vak: websho

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441

442

Webshop
H1 Hoe begin ik een webshop H2: Hoe ga ik verkopen in een
webshop H3 Hoe gaat mijn webshop eruitzien H4: Hoe
communiceer ik in mijn webshop H5: Van ontwerp naar
webshop
Webshop
Een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en
onderhouden, rekening houdend met doelgroep, assortiment
en marktpositie. Via internet en sociale media goederen of
diensten verkopen.

K/E0/6

K/E0/6

T

PO

s

D

P3

P2 en P3

50

50

75

75

D

D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak:

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441

442

Leerling kan door middel van theorie inpaktechnieken
toepassen en artikelpresentatie inrichten.
Leerling kan een doorlopende presentatie ontwerpen
voor verschillende doelgroepen.

K/E0/7.1

K/E0/7.2

PO

PO

D

D

nnb

nnb

50

50

n.v.t.

n.v.t.

□

□

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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1 Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-KB Vak: fotografie l
Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

341

342

Een fotografieconcept voor een opdrachtgever
ontwikkelen. Fotografische beelden realiseren en bewerken.
Fotografie apparatuur en materiaal onderhouden en
beheren. Het werk presenteren en promoten.
Toets: fotografie in theorie en praktijk

K/MVI/7.1 t/m 7.4

K/MVI/7.2 en 7.3

PO

T

D

s

Pl

P2

50

50

n.v.t.

45

□

0

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: tekenen, schilderen en illustreren

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

341

342

Een personage bedenken en uitwerken met zelfgekozen
materiaal in een modelsheet en walkcycle. Een plastische
weergave maken van een zelfbedachte omgeving op een
20 medium. Een mediaproduct in de stijl van een bepaalde
kunststroming vormgeven, maken en presenteren.
Toets: Licht, vorm, ruimte, compositie, kleur en
structuur. Materiaal.

K/MVI/5.1 t/m 5.6

K/MVI/5.1

PO

T

D

M

P2 en 3

P2 en 3

50

50

n.v.t.

20

D

0

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
p = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-KB Vak: mode en design

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Werkzaamheden binnen mode en design uitvoeren ten K/E0/8.1 en 8.2 PO D Pl en 2 50 n.v.t. D
aanzien van ontwerpen. Werkzaamheden binnen mode en
design uitvoeren ten aanzien van productietechnieken.

442 Toetsing theorie ontwerpen, materialen en productietechnieken K/EO/8.1 en 8.2 T s P2 50 45 0

l

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: de bijzondere keuken

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

341

342

Theorietoets Bijzondere keuken - Kennis & Beheer
Praktijktoets Bijzondere keuken - Vervaardigen van een
gerecht uit de bijzondere keuken

6.1.1 t/m 6.1.5

Deeltaak 6.2.1/6.2.2

T

PO

s

D

Pl

Pl

50

50

50

100

0

□

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving

Vak: patisserie

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

341

342

Theorietoets Patisserie - Kennis & beheer
Praktijktoets Patisserie - Vervaardigen van een
product uit de patisserie

5.1.1 t/m 5.1.5

Deeltaak 5.2.1 t/m 5.2.5

T

PO

s

D

P2

P2

50

50

50

100

0

D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving

Vak: traiteur

eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441

442

Theorietoets traiteur - Kennis & Beheer
Praktijktoets traiteur - Bijdrage leveren aan de traiteurbranche

7.1.1 t/m 7.1.5

7.2.1/7.2.3/7.2.4/7.2.5

T

PO

s
D

Pl

Pl

50

50

50

100

0

□

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.

19



1 Programma van toetsing en afsluiting
Studie:4 VMBO-KB Vak: evenementen

Schoolexamens

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441

442

Theorietoets Evenementen - Organiseren van een evenement
Praktijktoets Evenementen - Organiseren van een evenement

4.1.1 t/m 4.1.5

4.2.1 t/m 4.2.5

T

PO

s

D

P2

P2

50

50

50

100

0

D

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T =toetsopdracht

Vorm:
S= schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
p = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: lichameliike o

Schoolexamens
In het examenjaar worden naast de reguliere lessen clinics aangeboden als sportoriëntatie. Voor de wijze van deelname aan deze lessen en clinics wordt
een letterbeoordeling gegeven (ON/G). Het vak lichamelijke opvoeding moet met een V (voldoende) of hoger worden afgesloten. Bij ongeoorloofd verzuim
moet een leerling een vervangende opdracht doen die met een voldoende beoordeeld moet zijn. Leerlingen die onvoldoende staan voor het examen maken
ook een vervangende opdracht.
Er is een 90% aanwezigheidsplicht.
In het 4e leerjaar komen de onderdelen kickboksen, dans (deels eigen choreo), badminton, basketbal en clinics aan bod.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Eindbeoordeling HD D D
991 De onderdelen kickboksen en basketbal komen aan bod, LOl/Kl tm K3, K4 en K8 HD D Pl nvt 0

waarbij wordt beoordeeld op 'participatie' zoals omschreven
door het SLO. Participatie LO: inzet, werkhouding, omgang
met klasgenoten en docent, houden aan afspraken.

992 De onderdelen badminton en streetdance komen aan bod, LOl/Kl t/m K3, K4 en K6 HD D P2 nvt 0
waarbij wordt beoordeeld op 'participatie' zoals omschreven
door het SLO. Participatie LO: inzet, werkhouding, omgang
met klasgenoten en docent, houden aan afspraken.

993 De laatste periode komen clinics (LO1 /K9:actuele LOl/Kl tm K3 en K9 HD D P3 nvt 0
bewegingsactiviteiten) aan bod waarbij wordt beoordeeld op
'participatie' zoals omschreven door het SLO. Participatie
LO: inzet, werkhouding, omgang met klasgenoten en
docent, houden aan afspraken.

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: loopbaanorientatie en -be a :s:

Schoolexamens
Er wordt gewerkt met een loopbaandossier. In het loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen aan het
ontwikkelen van de loopbaancompetenties.
- Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
- Loopbaansturing: hoe kan ik het dan doen?
- Motievenreflectie: wat wil ik?
- Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?
- Werkexploitatie: waar kan ik dat doen?

Het loopbaandossier in combinatie met de loopbaangesprekken vormen handelingsdelen die met een voldoende moeten worden afgesloten. De beoordeling
vindt plaats met een O(onvoldoende), V(voldoende) of G(goed).

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

991 Handelingsdeel LOB HD s Pl of P2 0
Het LOB verslag_moet compleet zijn

992 Handelingsdeel LOB HD M Pl en P2 0
Alle LOB gesprekken moeten gevoerd zijn

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 4 VMBO-KB Vak: Rekenen 2F

Schoolexamens
Dit PTA is voor examenleerlingen die vmbo-kb eindexamen doen en GEEN wiskunde in hun examenvakkenpakket hebben. Deze leerlingen moeten een
schoolexamen rekenen maken. Het schoolexamen heeft tot doel om leerlingen rekenkennis en rekenvaardigheden bij te brengen, zodat hij/zij deze paraat
heeft en functioneel kan gebruiken. Het eindcijfer van dit schoolexamencijfer wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst van het diploma en telt niet mee in
de zak-/slaagregeling.

Hulpmiddelen: bij sommige rekenopgaven is het toegestaan om een rekenmachine te gebruiken.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

441 Rekentoets 2F niveau
Moet voldoende zijn afgerond.

Referentieniveau 2F T D Pl of P2 100 50 0

Toelichting:
Type:
HD = handelingsdeel
PO = praktische opdracht
T = toetsopdracht

Vorm:
S = schriftelijk
M = mondeling
D = divers

Moment:
SE = wordt afgenomen tijdens SE-week
P = wordt afgenomen tijdens de les of een ander moment
n.n.b. = nog niet bekend

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.
Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het
examenreglement zijn opgenomen.

23


