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INLEIDING
In dit informatiebulletin vind je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle vakken, die op onze school in de Tweede Fase
worden aangeboden. Zij het dat uitsluitend die vakken zijn opgenomen, waarvan de resultaten onderdeel zijn van het Examendossier in het
betreffende leerjaar. Per vak is beschreven welke toetsen of praktische opdrachten deel uitmaken van het Examendossier. Het volledige
examenprogramma is na te lezen op examenblad.nl. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van de hulpmiddelen, die bij de examens
in de diverse vakken gebruikt mogen worden, zoals vastgesteld voor examenjaar 2022-2023.

Indeling 2022-2023
Het schoolexamen is opgedeeld in drie periodes, die afsluiten met een toetsweek.
31-10-2022 t/m 04-11-2022 Schoolexamen periode 1
16-01-2023 t/m 20-01-2023 Schoolexamen periode 2
23-01-2023 t/m 30-01-2023 CITO Kijk- en luistertoetsen
12-02-2023
24-02-2023
27-03-2023 t/m 31-03-2023
11-05-2023 t/m 26-05-2023

Inleveren Profielwerkstuk
Presentaties Profielwerkstuk
Schoolexamen periode 3
Centraal Examen

Uitleg van het vak-PTA
Schoolexamentoetsen (EDT) 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 heeft, wat de duur is van de toets, in welke vorm de toetsing
plaats heeft (schriftelijke toets, luistertoets, mondelinge toets, handelingsdeel of praktische opdracht. Verder is ook aangegeven wat het
gewicht is van het examenonderdeel in verhouding tot de overige onderdelen in het schoolexamen. Op basis van deze weging wordt het
eindcijfer berekend. Tenslotte is aangegeven of de EDT of PO kan worden herkanst of niet.
De beoordeling van handelingsdelen en praktische opdrachten vindt plaats op grond van criteria die vooraf zijn vastgesteld en
schriftelijk bij opdrachtverstrekking aan de kandidaat kenbaar zijn gemaakt.

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
In het PTA is aangegeven of een toets herkanst kan worden. Niet elke toets kan dus herkanst worden. Verder geldt de volgende regel:
Na elke periode mag één toets herkanst worden. Als je hiervan geen gebruik maakt, vervalt deze herkansingsmogelijkheid en je kunt dus niet
in een volgende periode twee toetsen herkansen.

Absentie
Bij geoorloofde absentie, zoals in geval van ziekte, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om de gemiste EDT's na afloop van de
toetsweek alsnog te maken. Hiertoe zal in overleg met de docent een afspraak worden gemaakt. De EDT, die moet worden ingehaald, kan
niet ook nog eens worden herkanst.

In geval van twijfel is het examenreglement bindend. Het examenreglement is terug te vinden op de website van de school bij de start van de
maand oktober van het lopende schooljaar.

Gebruik van laptop
Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen tijdens schoolexamens en centraal schriftelijke examens gebruikmaken van een door school
verstrekte laptop. Het gemaakte werk wordt dan opgeslagen op een usb stick en uitgeprint. De leerling moet de print ondertekenen.
Op de laptop staat ook het programma ClaroRead. ClaroRead is een perfect hulpmiddel voor mensen met dyslexie. Het leest alle tekst voor
op de computer. Als een leerling gebruik wil maken van ClaroRead dan meldt de leerling dit minstens een week voor elk (school)examen per
e-mail aan de betreffende vakdocent en de examensecretaris.



Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2022-2023

Vak Hulpmiddel
alle vakken Basispakket, bestaande uit:

- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine (zie onderstaande toelichting punt 1)
- geometrische driehoek
-vlakgum
- rekenmachine (zie onderstaande toelichting punt 2)

alle school- en centrale examens Eendelig verklarend woordenboek Nederlands of Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-
Nederlands (zie onderstaande toelichting punt 3)

moderne vreemde talen Woordenboek naar en van de doeltaal; bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek
Engels-Engels (zie onderstaande toelichting punt 3.3)

wiskunde A, B, C - grafische rekenmachine (zie onderstaande toelichting punt 2.3)
- roosterpapier in cm2

biologie, natuurkunde, - goedgekeurd informatie boek: Binas 6e editie of Sciencedata (zie onderstaande toelichting punt 4)
scheikunde
aardrijkskunde Een atlas is sinds 2021 niet toegestaan bij het centraal examen, indien nodig zal bij een schoolexamen

een atlas aangeleverd worden.
muziek, kunst (algemeen) Computer

Toelichting hulpmiddelen havo en vwo 2022-2023

1. Overige niet genoemde hulpmiddelen
Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze
een relatie hebben met de exameneisen maar die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift
of een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen zijn niet toegestaan.
Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar
geen enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden aangetast, maar omdat
de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen.



2. Rekenmachine
2.1 Algemeen
Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een grafische rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat
bij die vakken niet toegestaan de beschikking te hebben over een gewone rekenmachine.

2.2 Rekenmachine met basisbewerkingen
Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen
worden uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt dit nader toegelicht.
Wat zijn basisbewerkingen
In onderstaande tabel wordt aangegeven over welke basisbewerkingen een rekenmachine in ieder geval moet beschikken voor de
verschillende vakken.

Grondbewerkingen + - x:
x en v
1/x of x-' en x'
sin/cos/tanen hun inversen

havo/vwo na, sk
X
X
X
X

havo/vwo ec
X
X
X

havo/vwo overig
X

TT I X
"log (en 10) en In (en e) [ X

Rekenmachines die over al deze basisbewerkingen beschikken: Casio fx-82MS, HPl0S+, Tl30XB(S)

Wat zijn geen basisbewerkingen
Opties die niet gezien worden als basisbewerkingen (niet uitputtend):

Het oplossen van (stelsels van) vergelijkingen
Het numeriek integreren en differentiëren van functies
Rekenen met verhoudingen
Berekeningen maken met micro, kilo, ...
Gebruiken van wetenschappelijke constanten
Werken in een spreadsheet
Programmeren
Ingebouwde formules

Belangrijk uitgangspunt is dat hulpmiddelen die vaardigheden overbodig maken waarover de leerling volgens de syllabus moet
beschikken, niet zijn toegestaan. Machines die daarom in ieder geval niet zijn toegestaan: Casio fx-991EX en Tl-30XPro.
Verder geldt het volgende:



Een rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de rekenmachine van een andere kandidaat.
Een rekenmachine mag geen geluid maken.
Een rekenmachine mag niet beschikken over de mogelijkheid grafieken weer te geven.
Een rekenmachine mag niet beschikken over zend- en/of ontvangstmogelijkheden.
Een rekenmachine mag niet alfanumeriek (met letters op het scherm) zijn; bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd
of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters 'sin' als afkorting van sinus worden in dit verband dus
niet als alfanumeriek beschouwd.
Een meer-regelige machine is niet verboden als hij aan de overige criteria voldoet.

2.3 Grafische rekenmachine
Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt, wordt de grafische rekenmachine
bij het centraal examen toegestaan. De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.
Types toegestane grafische rekenmachines
De machines (merk en type) die in 2023 in elk geval zijn toegestaan:

Casio: fx-9860Gll(SD); fx-CGS0.
Hewlett Packard: HP Prime
Texas lnstruments: Tl-84 Plus CE-T; TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS); TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS).
NumWorks: de grafische rekenmachine van NumWorks

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan. Het is mogelijk dat op een later moment nieuwe types
worden toegestaan. Dit wordt indien nodig bijtijds kenbaar gemaakt.
NB. Leerlingen kunnen andere typen grafische rekenmachines dan genoemd in deze regeling wel gebruiken in de schoolpraktijk/bij
schoolexamens als de school dat toestaat.

Eisen toegestane grafische rekenmachine
Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien is van de minimale OS of firmwareversie die in maart
voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CVTE wordt gespecificeerd.

Examenstand en overige voorwaarden



Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen van de grafische rekenmachine is
geblokkeerd door een examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of
bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in
examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen. Hiervoor kunt u
terecht op de websites van de verschillende fabrikanten: www.casioeducatie.nl, hp-prime.nl, education.ti.com/nederland.

Verder geldt het volgende:
a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden

verbonden.
b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere

kandidaat.
c. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische) rekenmachines.
d. In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.

3. Woordenboek
3.1 Woordenboek Nederlands
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle centrale examens. In plaats van het eendelig woordenboek
Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat (bijvoorbeeld
Nederlands - Spaans) en/of een woordenboek vanuit de thuistaal van de kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld Spaans -
Nederlands). Een woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook toegestaan.

Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek
een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de
vakinhoudelijke omschrijving de geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de
kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend.

3.2 Woordenboek moderne vreemde talen
Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal- doeltaal) toegestaan.



*)Voorde meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans - Nederlands
toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft mag in plaats van Frans - Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans
Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een
woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal -Arabisch.

3.3 Woordenboek Engels - Engels
Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels - Engels te gebruiken naast een tweetalig
woordenboek.

3.4 Digitaal woordenboek
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

4. Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken
Bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde is het gebruik van een Binas (6e editie) of ScienceData toegestaan. Het is niet
toegestaan beide informatieboeken te gebruiken.

Gebruikers wordt aangeraden om aan kennis te nemen van de errata bij Binas op de website van Noordhoff Uitgevers en bij ScienceData
op de website van Uitgeverij Walvaboek. Het is toegestaan deze fouten in het betreffende informatieboek te verbeteren en errata
worden aangeleverd.

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het aanbrengen van (al dan niet
beschreven) plakkertjes.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:6 ATH Vak: Nederlands

Schoolexamens
Boektoetsen moeten met een V zijn afgerond om het mondeling letterkunde te kunnen afronden.
Boeken van Nederlandse schrijvers (zie literatuurlijst)

Mondelinge toetsen (mondeling letterkunde en debat) worden doorgaans in de week voor of na de schoolexamenweek afgenomen volgens een apart
rooster.

Lesmethode: Laagland en Op Niveau.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Idioom (buiten SE-week) Domein C, A T s Pl 5 50 0

642 Stilistiek (reader) Domein C, A, D T s SEl 10 50 0

643 Poëzie (reader) Domein E T s SEl 10 50 0

644 Op Niveau 6-7 Domein D, A, C T s SE2 15 50 0
Met nadruk op spelling en leesvaardigheid

645 Leesvaardigheid - samenvatting Domein A, D, C T s SE2 15 100 0

646 Mondeling letterkunde Domein E, B T M P2 15 20 D

647 Op Niveau 8-9 Domein A, D, C T s SE3 15 50 0
Met nadruk op argumentatieleer en leesvaardigheid

648 Debat Domein D, B T M P3 15 20 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:6 ATH Vak: Frans

Schoolexamens
Lesmethode: Libre Service

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Schrijfvaardigheid en literatuurtoets Domein Den E T s SEl 30 100 0
Schrijfvaardigheidstoets telt voor 20% mee, literatuurtoets
voor 10%. Binnen een tijdsduur van 100 minuten worden
een brief gemaakt en vragen in het Frans beantwoord n.a.v.
een literair werk.

642 Vertaling Domein A T s SE2 20 100 0
Cijfer is resultaat van 2 onderdelen:
- vertaaltekst (=50%)
- vertaalstof (=50%): examenidioom, 50 zinnen en cito
signaalwoorden

643 Kijk- en luistertoets Domein B T s P2 20 80 □
644 Spreekvaardigheid Domein C T M P3 20 15 □

Gesprek op basis van 2 tijdschriftartikelen + boek
645 Literatuur Domein E T M P3 10 15 □

6 gelezen boeken + kennis van de Franse
literatuurgeschiedenis

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: 6 ATH Vak: Duits

Schoolexamens
Lesmethode: Examenbundel 21/22 en HCE Examenidioom 2e druk

641

642

643

644

645

646

647

Schrijfvaardigheid: brief

Schrijfvaardigheid: literatuur;
vragen in Duits beantwoorden over gelezen boek
Vertaalstof: examenidioom + Cito signaalwoorden
Literatuur in NL
Luistervaardigheid (kijk-/luistertoets)
Spreekvaardigheid op basis van een artikel + boek
Deze toets wordt tegelijkertijd afgenomen met toets 647 (25
minuten per leerling)
Literatuur
6 of 7 boeken en Duitse literatuurgeschiedenis (1 boek zelf
gelezen en gekozen).
Deze toets wordt tegelijkertijd afgenomen met toets 646 (25
minuten per leerling).

Domein E T M P3 10 25 □

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

Domein D T s SEl 20 50 0

Domein Den E T s SE1 10 50 □

Domein A T s SE2 10 50 0

Domein E T s SE2 10 50 □
Domein B T s P2 20 100 □
Domein c T M P3 20 25 □

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: 6 ATH Vak: Engels

Schoolexamens
Lesmethode: WaspReporter

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Literatuur en leesvaardigheid Domein A + Domein E T s SEl 10 100 □
Literatuur (=50%) vragen in het Engels beantwoorden n.a.v.
een literair werk
Leesvaardigheid (=50%) tekst verklaren

642 Literatuur en leesvaardigheid Domein A + Domein E T s SE2 10 100 □
Literatuur (=50%) vragen in het Engels beantwoorden n.a.v.
een literair werk
Leesvaardigheid (=50%) tekst verklaren

643 Literatuur en leesvaardigheid Domein A + Domein E T s SE3 10 100 □
Literatuur (=50%) vragen in het Engels beantwoorden n.a.v.
een literair werk
Leesvaardigheid (=50%) tekst verklaren

644 Schrijfvaardigheid (niveau B2) Domein D T s P2 20 100 0
Een opstel schrijven, keuze uit minimaal 3 onderwerpen

645 Portfolio - vocabulaire Domein A + Domein D T s Pl/2/3 5 120 0

Cijfer is resultante van 3 toetsen:
Engelse woorden plaatsen in context en Engelse zinnen
schrijven
Leerstof-WaspReporter, examenidioom

646 Kijk- en luistertoets Cito (niveau B2+) Domein B T s P2 25 100 □
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: 6 ATH Vak: Engels
647 Spreekvaardigheid (niveau B2)

Het gesprek bestaat uit:
- Onderwerp 1 (PWS) - de kandidaat kan verworven
informatie adequaat presenteren
- Onderwerp 2 (WASPReporter artikelen) - de kandidaat kan
verworven informatie adequaat beschrijven en standpunten
en argumenten verwoorden
- Onderdeel 3 (algemene beheersing Engelse taal) - de
kandidaat kan adequaat reageren in sociale contacten met
doeltaalgebruiker en uitdrukking geven aan gevoelens

Domein C T M P3 20 15 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:6 ATH - -- .Vak: aeschiedenis

Schoolexamens
Lesmethode: Memo MAX

Door omstandigheden wordt dit jaar in 6 vwo tevens toets 546 uit 5 vwo afgenomen in periode 3.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Historische Context 'Steden en burgers in de Lage Landen
( 1050-1700) + de eerste twee deelcontexten van 'Verlichting
(1650-1900)'+ tijdvak 1 t/m 7

A en B T s SEl 10 100 0

642 Deelcontext 3 van 'Verlichting (1650-1900)'+
Historische Context 'Duitsland in Europa ( 1918-1991 )'+
Tijdvak 1 t/m 10 + Thema 4

A en B T s SE2 20 100 0

643 Deelcontext 'China (1842-2001 )'+ Tijdvak 1 t/m 10 A en B T s SE3 20 100 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:6 ATH Vak: aardriikskunde

Schoolexamens
Lesmethode: Buitenland

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641

642

643

Wereld: stedelijke gebieden in de VS

Aarde: landschapszones en middellandse zeegebied
PO-Dossier: project

Domein A, B

Domein A, C

Domein A en keuze uit B/C/D/E

T

T

PO

s
s
s

SEl

SE2

P1-3

10

20

5

100

100

0

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: 6 ATH Vak: economie

Schoolexamens
Lesmethode: Praktische economie MAX

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Concepten: schaarste, ruil en markten Domein B, C, D T s SEl 25 100 0
Komt overeen met de modules: schaarste, geld en handel;
vraag en aanbod; markt en overheid.

642 Praktische opdracht: essay over een algemeen economisch PO s P2 20 D
onderwerp naar keuze, het is een weergave van
literatuurstudie.

643 Concepten: ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, Domein E, F, G T s SE2 25 100 0
risico en informatie.
Komt overeen met de modules: heden, verleden en
toekomst; speltheorie; risico en rendement

644 Concepten: welvaart en groei, goede tijden, slechte tijden Domein Hen I T s SE3 30 100 0
Dit komt overeen met de modules: economische groei;
conjunctuur en economisch beleid

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:6 ATH Vak: bedrijfseconomie

Schoolexamens
Lesmethode: Bedrijfseconomie in balans

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641

642

643

Rekenvaardigheid, organisatietheorie en marketing.

Persoonlijke financiën en ondernemingsvermogen.
Financieel beleid en externe verslaglegging.

Domein A, C en E

Domein Ben D

Domein Fen G

T

T

T

s

s
s

SEl

SE2

SE3

30

30

30

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 hel hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in hel
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluitingl Studie: 6 ATH Vak: wiskunde A

Schoolexamens
Lesmethode: Moderne Wiskunde

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 H3 Periodieke functies (w05), H3 Functies bewerken (vwo6), A, Cl, C2 T s SEl 25 100 0
vaardigheden, examenbundel

642 H6 Rijen en recursie (vwo5), H4 Differentiëren, A,D T s SE2 25 100 0
vaardigheden, examenbundel

643 H5 Exponentiële en logaritmische functies en H6 Verbanden, A,C, D3 T s SE3 25 100 0
vaardigheden, examenbundel

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 hel
examenreglement zijn opgenomen.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie;6Il""""ah"""h/Vak: wiskunde B

Schoolexamens
Lesmethode: Moderne Wiskunde

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 H1 Exponentiële en logaritmische functies, H2 Toepassingen
van integreren, vaardigheden, examenbundel

A, B,C T s SEl 30 100 0

642 H3 Bewegingsvergelijking, H4 Goniometrische formules,
vaardigheden, examenbundel

A, B, C, D, E3 en E4 T s SE2 30 100 0

643 H5 Functies onderzoeken, H6 Afsluiting meetkunde,
vaardigheden, examenbundel

A, B, C, E T s SE3 35 100 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: 6 ATH Vak: wiskunde D

Schoolexamens
Lesmethode: Moderne Wiskunde

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 H1 Correlatie en regressie, H2 Hypothese toetsen A, B T s SEl 20 100 0

642 H3 Kegelsneden, H5 Funcites van twee variabelen A, D2, F, G T s SE2 15 100 0

643 H4 Differentiaal vergelijkingen A,C2, C3 T s SE3 15 100 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
Lstudie: 6 ATH Vak: natuurkunde

Schoolexamens

Toegestane hulpmiddelen: Bij elke toets mag een (niet-grafische) rekenmachine en SINAS hv worden gebruikt.
De algemene en vakspecifieke vaardigheden van domein A en H hebben een cumulatief karakter en zullen in toenemende mate aan de orde komen.

Lesmethode: Systematische Natuurkunde 4, 5 en 6 vwo

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 H2, 3, 7, 8 en katern Relativiteitstheorie A, C, F3 T s SEl 30 100 0

642 H4, 5, 9 en 10 A, B1, D, El, E2 T s SE2 30 100 0
Basisvaardigheden, Eigenschappen van materie en
Elektriciteit en magnetisme.

643 H11, 12, 13 en katern Deeltjesfysica. A, B2, B3, Fl T s SE3 30 100 0
Basisvaardigheden en Moderne Fysica

644 Eigen (praktijk)onderzoek naar keuzeonderwerp binnen de 11-13 PO s 10 n.v.t. □
eindtermen van het schoolexamen

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: 6 ATH Vak: scheikunde

Schoolexamens
Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine (niet grafisch) en BINAS.

Lesmethode: Chemie Overal

Toetsen
SE

641

642

643

omschrijving

Herhaling H 1,2,3,6,7,12,13,14
H16 Chemie van het leven
H19 par. 1 t/m 4 Examentraining
Herhaling H7,8,9,10 + periode 1
H17 Buffers en enzymen
H19 par. 5 Examentraining
Herhaling H2,4,5,11 + periode 1+2
H15 Groene Chemie
H18 Accu's en Brandstofcellen

eindtermen

B,C, D, E, G

B,C, D, E, F

B, C, F,G

type vorm moment weging

T S SEl 30

T S SE2 30

T S SE3 30

duur herkansing

100

100

100 E

644 Praktische Opdracht A PO D p 10 □

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:6 ATH

Schoolexamens
Bij alle toetsen mag een BINAS gebruikt worden.

Lesmethode: Biologie voor jou MAX

Vak: biologie

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 T1 vertering, herhaling 4 en 5 vwo B2/3/6/7, C1/2, D3/4, E1/2/3, F1/2/: T s SEl 30 100 0

642 T2 transport, T3 gaswisseling, uitscheiding B3/4, C2, D1 T s SE2 30 100 0

643 T4 afweer, T5 samenhang B1/5/8, C3, D2/5 T s SE3 30 100 0

644 Praktijktoets A PO s P3 10 100 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:6 ATH Vak: lichamelijke opvoeding J

Schoolexamens
In het examenjaar nemen de leerlingen deel aan sportoriëntatie. Dit gebeurt door middel van clinics die door externe partijen eventueel op locatie gegeven
worden. Daarnaast heeft de klas binnen de eindterm 'bewegen regelen' 2 keuzes:
Ze gaan in tweetallen een toernooi organiseren voor de eigen klas in een sport naar keuze (domein E), of ze organiseren als klas een Demo: een toneelstuk
waarin dans, zelfverdediging en turnen terugkomt (domein A, B, C, en D).
Deze onderdelen zijn niet herkansbaar en dienen met een Vof G afgerond te worden. In het geval van het behalen van een O (onvoldoende) komt er een
vervangende opdracht aan te pas.
Het betreft dus handelingsdelen met een participatie-plicht en een aanwezigheidsplicht van 90%.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Eindbeoordeling HD D □
991 Participatie LO : inzet, werkhouding, omgang met klasgenoten Domein A tm E HD D Pl nvt 0

en docent, houden aan afspraken
992 Participatie LO : inzet, werkhouding, omgang met klasgenoten Domein A tm E HD D P2 nvt 0

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: 6 ATH Vak: kunst beeldend

Schoolexamens
Lesmethode: Bespiegeling Staal en Roeland

De handelingsdelen 991 t/m 996 zijn - in principe - al afgenomen in voorexamenklassen. Alleen zij-instromers maken de toetsen 994 t/m 996 in 6 vwo.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 Ontwikkeling naar eigen Thema: afgerond werk 1 Domein A, B, C PO D Pl 25 700 D

642 Ontwikkeling naar eigen Thema: afgerond werk 2 Domein A, B, C PO D P2 30 700 D

643 Ontwikkeling naar eigen Thema: afgerond werk 3 Domein A, B, C PO D P3 30 600 D

644 Tentoonstellen van eigen werk+ presentatie over Domein A, B, C PO D P3 15 200 D
Thema en werk

991 H1 Klassieken en H2 Cultuur van de kerk van de 11e en Domein A, B, C HD D P1 n.v.t. 0
14e eeuw

992 H3 Vroeg Renaissance en H4 Hofcultuur in de 16e en Domein A, B, C HD D P2 n.v.t. 0
17e eeuw

993 H5 Cultuur van de romantiek en realisme in de 19e eeuw Domein A, B, C HD D P3 n.v.t. 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:6 ATH---------------=--=--=-=-=-.J-=--=---.;:::....::....::=-=--=-=--=-=--=-===-=------------------------------Vak: profielwerkstuk

Schoolexamens
De instructies voor de vormgeving van het profielwerkstuk worden beschreven in het PWS boekje. Deze wordt bij de start van het PWS-traject uitgedeeld.

Toetsen
SE omschrijving eindtermen type vorm moment weging duur herkansing

641 (halfweg)beoordeling (planning, logboek etc.) 15 D
642 definitieve versie PWS 75 D

643 Presentatie PWS 10 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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