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Dit is het PTA voor het derde leerjaar KL 2018 - 2019. Het bijbehorende
examenreglement is opgenomen in een apart boekje.
Uitgangspunten voor het Programma van Toetsing en Afsluiting
1. Het Programma van Toetsing en Afsluiting maakt duidelijk hoe jij je
eigen leren kan gaan plannen.
Je weet van tevoren wat je moet kennen en kunnen, hoe dit getoetst
wordt en waarop vooral gelet wordt bij de beoordeling en wanneer
een examenonderdeel moet zijn afgerond.
2. Het Programma van Toetsing en Afsluiting beslaat een periode van
twee leerjaren. Daarbinnen zijn vijf periodes van 9-12 weken te
onderscheiden. Na elke periode ontvang je een rapportage van de
afgesloten onderdelen uit het schoolexamen.
Ieder periodecijfer wordt bepaald door het aantal in het Programma
van Toetsing en Afsluiting aangegeven schoolexamentoetsen (alle
beschreven A- en B-toetsen) en is tevens het cijfer dat meetelt voor
de totstandkoming van het schoolexamencijfer. Het periodecijfer kan
pas worden vastgesteld, nadat alle onderdelen, zoals genoemd in het
Programma van Toetsing en Afsluiting, zijn afgesloten.
De periodecijfers en het schoolexamencijfer worden rekenkundig
afgerond tot één decimaal nauwkeurig.
Na de vijfde periode worden geen schoolexamentoetsen meer
afgenomen, maar vindt de voorbereiding plaats op het centrale
examen.
Het centrale examen (CE) bestaat voor de beroepsgerichte
component uit het centraal praktisch en schriftelijk examen (CSPE) ;
voor de Algemene Vormende vakken worden de centrale examens
digitaal afgenomen.
3. Binnen het schoolexamen worden bij de algemeen vormende vakken
twee soorten toetsen worden afgenomen:
A. De tussentijdse toetsen - zoals schriftelijke overhoringen, mondelinge
overhoringen, korte verslagen, mondelinge presentaties, kleine
werkstukken - dienen om de voortgang van je studie/werk vast te
stellen en tellen in combinatie één keer mee bij het tot stand komen
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van het betreffende periodecijfer. In het Programma van Toetsing en
Afsluiting worden deze tussentijdse toetsen aangeduid met
de letter A.
B. De proefwerken en/of werkopdrachten toetsen vaak meer kennis en
vaardigheden en verwijzen daarom altijd naar een of meer
eindtermen uit het examenprogramma. Deze toetsen tellen
afzonderlijk één keer mee bij het tot stand komen van het betreffende
periodecijfer. In het Programma van Toetsing en Afsluiting worden
deze toetsen aangeduid met de letter B.
De derde periode (aan het eind van het derde leerjaar) wordt voor de
algemeen vormende vakken afgesloten met een toetsperiode van 2
dagen. Daarvoor krijg je een apart rooster uitgereikt. De toetsen die
dan afgenomen worden kunnen langer duren dan één lesuur. Bij
verzuim voor een toets in deze toetsperiode moeten je
ouders/verzorgers vooraf telefonisch laten weten, dat je verhinderd
bent.
Voor de beroepsgerichte vakken geldt een aangepaste regeling. Dat
heeft te maken met de modulaire opzet van de programma’s voor die
vakken. Elk profiel kent een profielvak, dat bestaat uit 4 modulen. Het
profielvak wordt centraal geëxamineerd (CSPE). De 4 modulen van
het profielvak worden ook met schoolexamens (SE) afgetoetst. Het
gemiddelde van het SE- en CSPE-cijfer is het eindcijfer. Ook de
cijfers van je keuzevakken worden gemiddeld tot een eindcijfer.(elk
keuzevak dient met minimaal een 4 te worden afgerond) Beide
eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagregeling.
4. In principe kun je geen van de afgelegde B-toetsen en B-opdrachten
herkansen. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden
(dit ter beoordeling van de teamleider) kun je in aanmerking komen
voor een herkansing. Na overleg stelt de docent de datum en het
tijdstip vast.
Er is één uitzondering waarbij je wel mag herkansen en dat is voor
het vak maatschappijleer 1 als je eindcijfer lager is dan een 6. Dan
biedt de school de mogelijkheid tot een herexamen aan voor het
examenprogramma maatschappijleer 1.
4. In zeer bijzondere omstandigheden kun je op aanvraag en naar het

oordeel van de examencommissie nader aan te wijzen onderdelen van
de praktische opdrachten, de handelingsopdracht en het
examenprogramma kunstvak I herkansen. Maar dan onder toezicht en
ter beoordeling van een door de commissie aan te stellen examinator.
Deze onderdelen kun je alleen herkansen in de derde periode en dus
vóór de definitieve vaststelling van de eindcijfers voor het derde leerjaar.
Alle toetsen onder punt 3, de behaalde resultaten voor de twee
praktische opdrachten, de handelingsopdracht, de handelingsdelen
(werkstukken, demonstraties, presentaties, leesdossiers en
kunstdossier) bij sommige vakken en de resultaten voor lichamelijke
opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming vormen bij elkaar het
examendossier dat je zorgvuldig moet bewaren in verband met de
overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs.

voor twee van zijn examenvakken, waarvan ten hoogste één behorend
tot het sectordeel, het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste een 7 of hoger.
Hierbij tellen het eindcijfer van het profielvak en het gemiddelde van de
beroepsgerichte keuzevakken in de basisberoepsgerichte en de
kaderberoepsgerichte leerweg elk als één cijfer mee.
Verder geldt dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak
uit het gemeenschappelijke deel ten minste de waardering 'voldoende'
of 'goed' is behaald".
c. Het vak Nederlands moet met een 5 zijn afgesloten.
d. Het gemiddelde van de CE’s van alle vakken moet minimaal 5.5 zijn.
e. De kandidaten moeten deelgenomen hebben aan de Rekentoets VO.
f. Voor elk van de beroepsgerichte keuzevakken moet je minimaal een
4.0 scoren.
g. Rekentoets VO 2018-2019: in september wordt bekend of voor KLen BL- kandidaten, inclusief LWT-leerlingen, de Rekentoets VO
meetelt in de slaag-zakregeling.

5. Je bent in principe over naar het vierde leerjaar als je voldoet aan de
volgende voorwaarden:
 Je hebt niet meer dan twee tekorten bij en een gemiddelde van 6.0
voor de vakken waarin centraal examen wordt afgelegd en
 je hebt de verplichte praktische onderdelen (twee praktische
opdrachten en een handelingsopdracht) afgesloten en
 je hebt het kunstvak I en de voorgeschreven onderdelen uit het
examenvak lichamelijke opvoeding met de waardering 'voldoende' of
'goed' afgerond.
In alle andere gevallen word je in de rapportenvergadering besproken.
Hieruit volgt een bindend advies. Dit advies komt tot stand met algemene
stemmen van de aanwezige docenten die aan jou lesgeven en de
betreffende teamleider.

7. De directeur kan, als daar reden toe is, besluiten af te wijken van wat
in het Programma van Toetsing en Afsluiting beschreven staat.
Over wijzigingen word je tijdig geïnformeerd.
Opmerkingen:
1. In aanvulling op artikel 25 van het Examenreglement VMBO van ISW
geldt voor de kandidaten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
het volgende:
De kandidaten van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg hebben
het recht om
- (onderdelen van) het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
(CSPE) te herkansen én
- het Centraal Examen voor één van de theoretische vakken te
herkansen.

6. De wettelijk vastgestelde uitslagregeling voor alle opleidingen luidt:
"De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd
indien hij:
a. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft
behaald en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of
b. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft
behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan
ten minste een 7 of hoger, of

2. Indien er op je cijferlijst geen cijfer vermeld staat bij een bepaalde
periode, dan betekent dit dat je voor het betreffende vak voor die periode
nog een inhaalverplichting hebt openstaan.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18
Maand

Vak: Nederlands

Methode: Talent Max

Kerndeel:

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Repetitie hoofdstuk 1

1B1

Schriftelijke toets

1 t/m 7

Repetitie hoofdstuk 2

1B2

Schriftelijke toets

1 t/m 7

Gemiddelde van de A-cijfers

A1

diversen

1 t/m 7

Cijfer:

Tijdens deze periode worden tussentijdse toetsen en
werkopdrachten afgenomen die met elkaar het A1-cijfer
vormen. Aan de orde kunnen komen:
- lezen
- Nieuwsbegrip
- grammatica& spelling
- woorden
- schrijven
- verzorging schrift
Periodecijfer: (1B1 + 1B2 + A1) : 3 =
Opmerkingen/afspraken: Door tijdgebrek kan het aantal opdrachten en/of overhoringen aangepast worden.
Per hoofdstuk moeten de huiswerkopdrachten gemaakt zijn, zoals vermeld staat op de aan de leerlingen uitgereikte studiewijzers.
Door leerlingen gemiste toetsen en/of handelingsdelen moeten op 30 november 2018 zijn ingehaald.

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Nederlands

Methode: Talent Max
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Kerndeel:

Cijfer:

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Repetitie hoofdstuk 3

2B1

Schriftelijke toets

1 t/m 7

Repetitie hoofdstuk 4

2B2

Schriftelijke toets

1 t/m 7

Gemiddelde van de A-cijfers

2A1

diversen

1 t/m 7

Tijdens deze periode worden tussentijdse toetsen en
werkopdrachten afgenomen die met elkaar het
A2-cijfer
vormen. Aan de orde kunnen komen:
- lezen
- grammatica &spelling
- woorden
- Nieuwsbegrip
- Werkverzorging schrift
Periodecijfer: (2B1 + 2B2 + A2) : 3 =
Opmerkingen/afspraken: Door tijdgebrek kan het aantal opdrachten en/of overhoringen aangepast worden.
Per hoofdstuk moeten de huiswerkopdrachten gemaakt zijn, zoals vermeld staat op de aan de leerlingen uitgereikte studiewijzers.
Door leerlingen gemiste toetsen en/of handelingsdelen moeten op 15 maart 2019 zijn ingehaald.

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19
Maand

Vak: Nederlands

Methode: Talent Max

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Repetitie hoofdstuk 5

3B1

Schriftelijke toets
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Kerndeel:

1 t/m 7

Cijfer:

Schrijfvaardigheidstoets H3,4,5

3B2

Schriftelijke toets

1 t/m 7

Repetitie leesvaardigheid

3B3

Schriftelijke toets

1 t/m 7

Gemiddelde van de A-cijfers

3A1

diversen

1 t/m 7

Tijdens deze periode worden tussentijdse toetsen en
werkopdrachten afgenomen die met elkaar het
A3-cijfer
vormen. Aan de orde kunnen komen:
- lezen
- Eindtaak H1 en H5
- grammatica & spelling - Nieuwsbegrip
- woorden
- spreekvaardigheid
- Werkverzorging schrift
Periodecijfer: (3B1 + 3B2 +3B3 + A3) : 4 =
Opmerkingen/afspraken: Door tijdgebrek kan het aantal opdrachten en/of overhoringen aangepast worden.
Per hoofdstuk moeten de huiswerkopdrachten gemaakt zijn, zoals vermeld staat op de aan de leerlingen uitgereikte studiewijzers.
Door leerlingen gemiste toetsen en/of handelingsdelen moeten op 12-07-2019 zijn ingehaald.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak: Engels

Methode: All Right VMBO-K

Maand

Leerstofomschrijving
Unit 1 Forever young
Onderwerpen die worden behandeld :
- muziek
- vrienden
- geluk
- uitgaan
- examenvoorbereiding

Code Toetsvorm
1B1 Schriftelijk (PW)

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op:
- luistervaardigheid
- woordenschat
- grammatica
- schrijfvaardigheid
- leesvaardigheid

Tijdens deze periode worden de volgende
onderdelen getoetst :
- Luistervaardigheid
- Mondeling

1B2
1B3
luistertoets
mondeling

-

luistervaardigheid
spreekvaardigheid

Er worden 4 overhoringen (SO) afgenomen. Het
A1
gemiddelde hiervan is het A-cijfer.
Periodecijfer: (A1+ 1B1 + 1B2): 3
Opmerkingen/afspraken: Hoeveelheid cijfers onder voorbehoud, i.v.m. aanpassingen van PTA op groepsniveau.
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Kerndeel:

K1,2,3,
4,6,7

K 3,5
K6

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Engels

Methode: All Right VMBO-K

Maand

Leerstofomschrijving
Unit 2 Believe It or Not
Onderwerpen die worden behandeld :
- Natuurkrachten
- verbazingwekkende zaken
- Klinkt vet!
- Vertellen wat je gedaan hebt
- examenvoorbereiding

Code Toetsvorm
2B1 Proefwerk

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op:
- luistervaardigheid
- woordenschat
- grammatica
- schrijfvaardigheid
- leesvaardigheid

Unit 3. Do You Dare ?
Onderwerpen die worden behandeld :
- Nieuwe leerling
- Veiligheid
- Avontuurlijke vakantie
- Erg dapper
- examenvoorbereiding

2B2

Proefwerk

Je wordt beoordeeld op:
- luistervaardigheid
- woordenschat
- grammatica
- schrijfvaardigheid
- leesvaardigheid

2B3
2B4

Kijkluistertoets
Leestoets

Tijdens de periode worden verder de volgende
onderdelen getoetst:
- Kijkluistervaardigheid
- Short Stories

-

kijkluistervaardigheid
leesvaardigheid

Er worden 8 overhoringen (SO) afgenomen. Het
A2
gemiddelde daarvan is het A-cijfer
Periodecijfer: (A2+ 2B1+ 2B2+ 2B3+ 2B4): 5
Opmerkingen/afspraken: Hoeveelheid cijfers onder voorbehoud, i.v.m. aanpassingen van PTA op groepsniveau.
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Kerndeel:

K1,2,3,
4,6,7

K1,2,3
4,6,7

K 3,5
K 3,4

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Engels

Methode: All Right VMBO-K

Maand

Leerstofomschrijving
Unit 4 Money Talks
Onderwerpen die worden behandeld :
- Budget
- Advertenties
- Een goede deal
- Leuk!
- examenvoorbereiding

Code Toetsvorm
3B1 Proefwerk

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op:
- luistervaardigheid
- woordenschat
- grammatica
- schrijfvaardigheid
- leesvaardigheid

Unit 5 On the Job
Onderwerpen die worden behandeld :
- Solliciteren
- Ervaring
- Jouw baantje
- Hard werken
- examenvoorbereiding

3B2

Proefwerk

Je wordt beoordeeld op:
- luistervaardigheid
- woordenschat
- grammatica
- schrijfvaardigheid
- leesvaardigheid

K1,2,3,
4,6,7

Project Safety
Bij dit project leer je:
- informatie verwerken m.b.t. veiligheid
- een presentatie houden over veiligheid op
de werkvloer

3B3

Schriftelijk
Mondeling

Je wordt beoordeeld op:
- leesvaardigheid
- spreekvaardigheid
- schrijfvaardigheid

K1,2,3,
4,6,7

3B4
3B5
3B6

Schriftelijk
Mondeling
Leestoets

Tijdens deze periode worden de volgende
onderdelen apart getoetst:
- Boektoets
- Mondeling
- Leestoets

-

leesvaardigheid
spreekvaardigheid
leesvaardigheid

In deze periode worden maximaal 8 overhoringen
A3
afgenomen. Het gemiddelde hiervan is het A-cijfer
Periodecijfer: (A3+ 3B1+ 3B2+ 3B3+ 3B4+ 3B5+ 3B6): 7
Opmerkingen/afspraken: Hoeveelheid cijfers onder voorbehoud, i.v.m. aanpassingen van PTA op groepsniveau.
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Kerndeel:

K1,2,3,
4,6,7

K 3,4
K6
K 3,4

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak: Wiskunde

Methode: Moderne Wiskunde 10e editie

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Hoofdstuk 1: Formules en Grafieken
- Grafieken en formules
- Lineaire formules
- Kwadratische formules
- Wortelformules
- Omgekeerd evenredig

1B1

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

1B2

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

1B3

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

1B4

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

1B5

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

A1

Schriftelijke of digitale
toets

Kennis en vaardigheden

Div.

Kerndeel:

Hoofdstuk 2: Plaats en afstand
- Aanzichten
- Koers en koershoeken
- Drie coördinaten
Hoofdstuk 3: Statistiek
- Beelddiagrammen
- Staaf- en lijndiagramman
- Cirkeldiagrammen
- Gemiddelde, klasse, spreiding, modus, mediaan
Hoofdstuk 4: Rekenen met formules
- Formule en grafiek
- Formules maken
- Verschillende soorten formules

Toets over de leerstof van deze periode (1uur)

Tijdens deze periode kunnen extra onderwerpen getoetst
worden. Deze leveren een A- cijfer op en
het gemiddelde hiervan wordt het cijfer A1
Periodecijfer: (1B1 + 1B2 + 1B3 + 1B4 + 1B5 + A1) : 6
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 30-11-2018 zijn ingehaald.
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor de leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken.
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Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Wiskunde

Methode: Moderne Wiskunde 10e editie

Maand

Leerstofomschrijving
Hoofdstuk 5: Kijken en redeneren
- Schaduwen
- Gelijkvormigheid
- Tekenen in dezelfde stand

Code
2B1

Toetsvorm
Schriftelijke toets

Beoordeling
Kennis en vaardigheden

Div.

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

Hoofdstuk 6: Werken met aantallen
- Machten
- Procenten en decimale getallen
- Meer dan 100%
- Rente op rente
- Wetenschappelijke notatie

2B2

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

Schriftelijke of digitale
toets

kennis en vaardigheden

Div.

Kerndeel:

2B3
Hoofdstuk 7: Vergelijkingen oplossen
- Vergelijkingen oplossen
- Links en rechts hetzelfde
- Omslagpunt
- Kwadratische vergelijkingen oplossen
- Inklemmen
2B4
Hoofdstuk 8: Hellingen en tangens
- Hoog en laag
- Tangens en hoeken
- Tangens en lengten

Toets over de leerstof van deze periode (1 uur)

2B5

Tijdens deze periode kunnen extra onderwerpen getoetst A2
worden. Deze leveren een A- cijfer op en
het gemiddelde hiervan wordt het cijfer A2
Periodecijfer: (2B1 + 2B2 + 2B3 + 2B4 + 2B5 + A2) : 6
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 15-03-19 zijn ingehaald.
In de periode-eindtoets worden de leerlinge getoetst over de lesstof van periode 1 en 2 (hst 1 t/m 8).
zal Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor de leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken.
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Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Wiskunde

Methode: Moderne Wiskunde 10e editie

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Hoofdstuk 9: Meten en redeneren
Gelijke hoeken
Driehoeken
Vierhoeken
Oppervlakte
Hoeken berekenen

3B1

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

3B2

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

3B3

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

3B4

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

3B5

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

A3

Schriftelijke toets

Kennis en vaardigheden

Div.

Hoofdstuk 10: Grafen en schattend rekenen
Kaart en graaf
Tabel en graaf
Gerichte graaf
Schattend rekenen
Hoofdstuk 11: Oppervlakte en Inhoud
Uitslagen en oppervlakte
Oppervlakte cilinder
Inhoud
Prisma, piramide, kegel
Hoofdstuk 12: Grafieken
Allerlei grafieken
Somgrafieken en verschilgrafieken
Periodieke grafieken
Toets over de hoofdstukken 1 t/m 12 (2 uur)

Kerndeel:

Tijdens deze periode kunnen extra onderwerpen getoetst
worden. Deze leveren een A- cijfer op en
het gemiddelde hiervan wordt het cijfer A3
Verder kun je een geïntegreerde wiskundige- of een
Moet minimaal voldoende zijn.
computer- of oriëntatieopdracht op leren en werken
krijgen.
Periodecijfer: (3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4+ 3B5 + A3) : 6
Opmerkingen/afspraken: De door leerlingen gemiste toetsen en / of handelingsopdrachten moeten voor 12-07-19 zijn ingehaald.
Let op: De periodetoets in deze periode gaat over alle hoofdstukken van het schooljaar. Dus over de hoofdstukken 1 t/m 12!!!
Tijdens de hoofdstukken maken we gebruik van 3 differentiatieniveaus, waardoor leerlingen beter op hun eigen niveau kunnen werken.
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K8

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Basis- Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak: Rekenen

Methode: Getal en Ruimte

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Sept.

Leerlingen van klas 3 krijgen in het schooljaar
2017/2018 één uur per week het vak rekenen.
Gerekend wordt er echter overal (zie hieronder)

1B1

Digitaal, methodeonafhankelijke toets
via TOA. Deze toets
bestaat (net als het
examen) uit een
gedeelte zonder en
een gedeelte met
rekenmachine. Bij alle
opgaven mogen
leerlingen kladpapier
gebruiken. Overige
hulpmiddelen zijn niet
toegestaan.

Wij maken gebruik van de methode Getal en
Ruimte. Daarnaast hebben wij eigen materiaal
ontwikkeld dat in de lessen ingezet zal worden.
Okt.

In periode 1 zullen de leerlingen één toets krijgen.
Dit cijfer is tevens het periodecijfer.

Met ingang van schooljaar 2016/2017 krijgen
leerlingen van het Vakcollege (Locaties Lage
Woerd, Hoge Woerd, Irenestraat en
Sweelincklaan) een rekenboekje waarin zij 4 jaar
lang hun rekenstrategieën bijhouden. Dit
gebeurt bij alle vakken waar gerekend wordt.
. (RE,WI,MA,EC,NS,BI,PIE,BWI,EP,ZW)
Periodecijfer P1: 1B1
Opmerkingen/afspraken:

Kerndeel:

Cijfer:

Nov.

De toets wordt
eenmalig per periode
afgenomen en wordt
niet herkanst.

Voor het vak Rekenen hebben de 3e jaars leerlingen van schooljaar 2017/2018 vier mogelijkheden om examen te doen. De eerste mogelijkheid vindt
plaats medio mei/juni 2018 (precieze data volgen later). Leerlingen klas 3 doen dus al in klas 3 examen. Bij een 4,5 of hoger zijn zij geslaagd. Slagen zij
hiervoor nog niet, zullen zijn in 2019 nog drie mogelijkheden krijgen.
Voor de 3 ejaars leerlingen van het schooljaar 2018/2019 is nog niet bekend of het behaalde cijfer meetelt in de slaag-/zakregeling. Het ministerie van
Onderwijs maakt dit lopende het schooljaar bekend.
N.B.: Het periodecijfer P1 is van geen enkele invloed op het examencijfer.
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Leerjaar 3 Leerweg Basis- Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Rekenen

Methode: Getal en Ruimte

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Nov.

Leerlingen van klas 3 krijgen in het schooljaar
2017/2018 één uur per week het vak rekenen.
Gerekend wordt er echter overal (zie hieronder)

2B1

Digitaal, methodeonafhankelijke toets
via TOA. Deze toets
bestaat (net als het
examen) uit een
gedeelte zonder en
een gedeelte met
rekenmachine. Bij alle
opgaven mogen
leerlingen kladpapier
gebruiken. Overige
hulpmiddelen zijn niet
toegestaan.

Dec.
Wij maken gebruik van de methode Getal en
Ruimte. Daarnaast hebben wij eigen materiaal
ontwikkeld dat in de lessen ingezet zal worden.
Jan.

In periode 2 zullen de leerlingen één toets krijgen.
Dit cijfer is tevens het periodecijfer.

Met ingang van schooljaar 2016/2017 krijgen
leerlingen van het Vakcollege (Locaties Lage
Woerd, Hoge Woerd, Irenestraat en
Sweelincklaan) een rekenboekje waarin zij 4 jaar
Mrt.
lang hun rekenstrategieën bijhouden. Dit
gebeurt bij alle vakken waar gerekend wordt.
. (RE,WI,MA,EC,NS,BI,PIE,BWI,EP,ZW)
Periodecijfer P2: 2B1
Opmerkingen/afspraken:

Kerndeel:

Cijfer:

Feb.

De toets wordt
eenmalig per periode
afgenomen en wordt
niet herkanst.

Voor het vak Rekenen hebben de 3e jaars leerlingen van schooljaar 2017/2018 vier mogelijkheden om examen te doen. De eerste mogelijkheid vindt
plaats medio mei/juni 2018 (precieze data volgen later). Leerlingen klas 3 doen dus al in klas 3 examen. Bij een 4,5 of hoger zijn zij geslaagd. Slagen zij
hiervoor nog niet, zullen zijn in 2019 nog drie mogelijkheden krijgen.
Voor de 3 ejaars leerlingen van het schooljaar 2018/2019 is nog niet bekend of het behaalde cijfer meetelt in de slaag-/zakregeling. Het ministerie van
Onderwijs maakt dit lopende het schooljaar bekend.
N.B.: Het periodecijfer P2 is van geen enkele invloed op het examencijfer.
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Leerjaar 3 Leerweg Basis- Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Rekenen

Methode: Getal en Ruimte

Maand

Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Beoordeling

Leerlingen van klas 3 krijgen in het schooljaar
2017/2018 één uur per week het vak rekenen.
Gerekend wordt er echter overal (zie hieronder)

3B1

Mrt.

Alle leerlingen doen in
mei/juni 2019 verplicht
mee aan het de 1e
afname van het
rekenexamen. Het
examen bestaat uit
een gedeelte zonder
en met rekenmachine.
Bij alle opgaven
mogen leerlingen
kladpapier gebruiken.
Overige hulpmiddelen
zijn niet toegestaan.

Apr.
Mei.

Wij maken gebruik van de methode Getal en
Ruimte. Daarnaast hebben wij eigen materiaal
ontwikkeld dat in de lessen ingezet zal worden.

Juni
In periode 3 zullen de leerlingen één toets krijgen.
Dit cijfer is tevens het periodecijfer.
Met ingang van schooljaar 2016/2017 krijgen
leerlingen van het Vakcollege (Locaties Lage
Woerd, Hoge Woerd, Irenestraat en
Sweelincklaan) een rekenboekje waarin zij 4 jaar
lang hun rekenstrategieën bijhouden. Dit
gebeurt bij alle vakken waar gerekend wordt.
(RE,WI,MA,EC,NS,BI,PIE,BWI,EP,ZW)

Kerndeel:

Cijfer:

Dit cijfer is tevens het
periodecijfer.

Periodecijfer P3: 3B1

Opmerkingen/afspraken:
Voor het vak Rekenen hebben de 3e jaars leerlingen van schooljaar 2017/2018 vier mogelijkheden om examen te doen. De eerste mogelijkheid vindt
plaats medio mei/juni 2018 (precieze data volgen later). Leerlingen klas 3 doen dus al in klas 3 examen. Bij een 4,5 of hoger zijn zij geslaagd. Slagen zij
hiervoor nog niet, zullen zijn in 2019 nog drie mogelijkheden krijgen.
Voor de 3 ejaars leerlingen van het schooljaar 2018/2019 is nog niet bekend of het behaalde cijfer meetelt in de slaag-/zakregeling. Het ministerie van
Onderwijs maakt dit lopende het schooljaar bekend.
N.B.: Het periodecijfer P3 is het examencijfer zoals behaald tijdens de 1e verplichte afname.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak: Biologie

Maand Leerstofomschrijving

Code

Toetsvorm

Organismen uit vier rijken
Nectar, Hoofdstuk 1

1B1

Proefwerk

Bewegen
Nectar, Hoofdstuk 2

1B2

Proefwerk

1B3

Praktische
opdracht

Je krijgt tussentijdse toetsen
(A cijfers). Het gemiddelde daarvan telt
mee als één B cijfer.
Over elk onderwerp krijg je een
proefwerk.

Kerndeel:

Cijfer:

Beoordeling

Lesstof en praktische vaardigheden

K1 : 1-8
K2 : 1-7
K3 : 1-12
K4 : 1-6
K6 : 1 en 5
K8 : 1 en 2

1A1

Periodecijfer: (1B1 + 1B2 + 1B3 + 1A1) : 4 =
Opmerkingen/afspraken: Voor proefwerken gebruiken wij de aangeleverde proefwerken van Nectar. Normering volgens cijfersberekenen.nl
De weging van de verschillende A-cijfers wordt bepaald door de docent.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 12-03-19

Vak: Biologie

Maand Leerstofomschrijving

Code Toetsvorm

Beoordeling

Organismen leven samen
Nectar, Hoofdstuk 3

2B1

Proefwerk

Lesstof en praktische vaardigheden

Waarnemen en reageren
Nectar, Hoofdstuk 4

2B2

Proefwerk

2B3

Praktische
opdracht

Je krijgt tussentijdse toetsen
(A cijfers). Het gemiddelde daarvan telt
mee als één B cijfer.
Over elk onderwerp krijg je een
proefwerk.

Kerndeel:

Cijfer:

K1: 1-8
K2: 1-7
K3: 1-12
K4: 4-6
K6: 2-6
K11:
2,3,4,5,6,7,8,9

2A1

Periodecijfer: ( 2B1 + 2B2 + 2B3 + 2A1) : 4 =
Opmerkingen/afspraken: Voor proefwerken gebruiken wij de aangeleverde proefwerken van Nectar. Normering volgens cijfersberekenen.nl
De weging van de verschillende A-cijfers wordt bepaald door de docent.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Biologie

Maand Leerstofomschrijving

Code Toetsvorm

Beoordeling

Bescherming tegen ziekten
Nectar, Hoofdstuk 5

3B1

Proefwerk

Lesstof en praktische vaardigheden

Mens en milieu
Nectar, Hoofdstuk 6

3B2

Proefwerk

3B3

Praktische
opdracht

Je krijgt tussentijdse toetsen
(A cijfers). Het gemiddelde daarvan telt
mee als één B cijfer.
Over elk onderwerp krijg je een
proefwerk.

Kerndeel:

Cijfer:

K1: 1-8
K2: 1-7
K3: 1-12
K4: 5
K5: 1-3
K6: 2, 3 en 5
K7: 1-5
K10: 1-4
K11: 2,4,5,7
K12: 5

3A1

Periodecijfer: (3B1 + 3B2 + 3B3 + 3A1 ) : 4 =
Opmerkingen/afspraken: Voor proefwerken gebruiken wij de aangeleverde proefwerken van Nectar. Normering volgens cijfersberekenen.nl
De weging van de verschillende A-cijfers wordt bepaald door de docent.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18
Maand
Aug.
Sept.

.

Okt

Nov

Vak: Economie

Leerstofomschrijving
Code
Consumptie: Kun jij kopen wat je wilt?
1B1
Je leert:
1.1 Wat voor behoeften je kunt hebben; wat economen bedoelen met
het woord schaars; wat bepaalt hoe groot jouw welvaart is; waarom
je keuzes moet maken als je een hogere welvaart wilt.
1.2 Waardoor jij als consument beïnvloed wordt; wat marketing is;
welke soorten reclame er zijn.
1.3 Wat voor uitgaven je kunt hebben; waarom het verstandig om
een begroting te maken; hoe je een begroting maakt.
1.4 Wat voor inkomsten je kunt hebben; waardoor je koopkracht kan
veranderen; welke oorzaken van inkomensverschillen er zijn.
Consumptie: Wat voor een consument ben jij?
Je leert:
2.1 Waar je betrouwbare informatie over producten vandaan haalt;
hoe je prijzen vergelijkt; wat de betekenis is van enkele keurmerken. 1B2
2.2 Waarom je rechten als consument door wetten en regels
beschermd worden; welke rechten je als consument hebt; waar je als
consument je recht kunt halen.
2.3 Waarover je kunt nadenken voordat je besluit iets te kopen; waar
je productinformatie vandaan kunt halen.
2.4 Hoe je milieuschade veroorzaakt door te consumeren; hoe je
door milieubewust te consumeren deze milieuschade kunt beperken.
Consumptie: De bank en jouw geld.
Je leert:
3.1 Waarvoor je geld allemaal kunt gebruiken; in welke vormen geld
voorkomt; op welke manieren je met geld kunt betalen; welke vooren nadelen deze manieren van betalen hebben.
3.2 Welke redenen je kunt hebben om te sparen; waarom banken
graag willen dat je spaart; hoe je de rente berekent die je op een
spaarrekening ontvangt.

1B3

Toetsvorm
Schriftelijke toets

Methode: Pincode

Kerndeel:

Beoordeling
EC/K/4A

Schriftelijke toets

EC/K/4A
&
EC/K/4B
&
EC/K/8

Schriftelijke toets

EC/K/4A

3.3 Welke redenen je kunt hebben om geld te lenen; hoe je de
kosten van een lening berekent; welke soorten leningen er bestaan.
3.4 Wat beleggen is; hoe de geldkringloop in elkaar zit; hoe je
vreemd geld omrekent naar euro’s en omgekeerd.
Tijdens deze periode worden SO’s en praktische-/internetopdrachten 1A
gemaakt. Deze vormen samen één cijfer
Periodecijfer: (1B1 +1B2 + 1B3 + 1A) : 4
Opmerkingen/afspraken:
Leervaardigheden in het vak economie (EC/K/3) komen in alle hoofdstukken aan bod, evenals tijdens praktische- en internetopdrachten.
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Cijfer

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 12-03-19

Vak: Economie

Methode: Pincode

Maand
Dec.
Jan

Leerstofomschrijving
Consumptie: Ben je verzekerd?
Je leert:
3.1 Wat een verzekering is; bij wie je een verzekering afsluit;
waarvoor je een aansprakelijkheidsverzekering hebt; hoe je de
verzekeringskosten berekent.
3.2 Welke soorten woonverzekeringen er zijn; wat er kan gebeuren
als de dekking van de woonverzekering te laag is.
3.3 Wat voor verzekeringen er voor motorvoertuigen zijn; waardoor
de hoogte van de premie bepaald wordt; wat een no-claim korting
is.
3.4 Wat een zorgverzekering is; welke kosten door een
zorgverzekering worden gedekt; hoeveel een zorgverzekering
ongeveer kost.

Code
2B1

Toetsvorm
Schriftelijke toets

Beoordeling

Feb.
Mrt.

Arbeid & productie: Werkt dat zo?
Je leert:
4.1 Wat er in de arbeidsovereenkomst staat; welke soorten banen
je kunt hebben; hoe werknemers door wetten worden beschermd.
4.2 Welke soorten ondernemingen er zijn; wie verantwoordelijk is
voor een onderneming; hoe bedrijfstakken worden ingedeeld.
4.3 Wat de arbeidsmarkt is; welk werk meetelt in economische
cijfers.
4.4 Wat het betekent om werkloos te zijn; wat de oorzaken van
werkloosheid kunnen zijn; welke soorten werkloosheid er zijn.

2B2

Schriftelijke toets

Tijdens deze periode worden SO’s en praktische/internetopdrachten gemaakt. Deze vormen samen één cijfer
2A
Periodecijfer: (2B1 + 2B2 +2A) : 3
Opmerkingen/afspraken:
Leervaardigheden in het vak economie (EC/K/3) komen in alle hoofdstukken aan bod, evenals tijdens praktische- en internetopdrachten.
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Kerndeel:

EC/K/4B

EC/K/5A
&
EC/K/5B

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Economie

Methode: Pincode

Maand

Leerstofomschrijving

Code Toetsvorm

Beoordeling

Apr.

Arbeid & productie: Produceren maar!
3B1
Je leert:
6.1 Welke productiefactoren er nodig zijn om goederen en diensten
te produceren; welke technologische ontwikkelingen worden
gebruikt bij de productie; hoe je de waardevermindering van
machines berekent; hoe bedrijven iets produceren in de
bedrijfskolom.
6.2 Wat economen bedoelen met het woord markt; hoe vraag en
aanbod invloed hebben op de prijs; hoe bedrijven de markt
beïnvloeden.
6.3 Hoe je de brutowinst en de nettowinst uitrekent; wat het verschil
is tussen de verkoopprijs en de consumentenprijs; hoe je de btw
berekent en wat bedrijven doen met de btw die je betaalt.
6.4 Hoe je de productie per werknemer berekent; op welke
manieren werknemers meer kunnen produceren; wat de productie
oplevert voor de samenleving.

Schriftelijke toets

EC/K/5A
&
EC/K/5B
&
EC/K/8

Internationale ontwikkelingen: Over economische grenzen
Je leert:
8.1 Waarom er handel is met het buitenland; waarom de
buitenlandse handel belangrijk voor Nederland is.
8.2 Welke afspraken er in de Europese Unie zijn gemaakt; hoe
belangrijk de EU voor de Nederlandse handel is; hoe de
wisselkoers van de euro onze import en export beïnvloedt.
8.3 Hoe je als land kunt concurreren met andere landen; waarom
er niet overal vrijhandel is; wat de gevolgen zijn van het ontbreken
van vrijhandel in de internationale handel.
8.4 Wat de kenmerken zijn van een ontwikkelingsland; welke
oorzaken er zijn voor de economische achterstand van
ontwikkelingslanden; hoe ontwikkelingslanden zich kunnen
ontwikkelen.

3B2

Schriftelijke toets

EC/K/7

Tijdens deze periode worden SO’s en praktische/internetopdrachten gemaakt. Deze vormen samen één cijfer

3A

Mei
Jun.

Eindtoets: toets over alle hoofdstukken
3B3
Schriftelijke toets
Periodecijfer: (3B1 +3B2 + 3A+ 3B3) : 4
Opmerkingen/afspraken: Het (SE) onderdeel overheid & bestuur wordt in het 4e leerjaar rondom Prinsjesdag behandeld i.p.v. in leerjaar 3.
Leervaardigheden in het vak economie (EC/K/3) komen in alle hoofdstukken aan bod, evenals tijdens praktische- en internetopdrachten.
Indien hoofdstuk 8 niet wordt behandeld in leerjaar drie, wordt dit behandeld bij hoofdstuk 5 en 6 in leerjaar 4.
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Kerndeel:

Cijfer
:

Code Toetsvorm

Methode: NOVA - 4e editie
NASK 1 - NATUURKUNDE
3 VMBO–KGT
Beoordeling

Hoofdstuk 1 Krachten:
- krachten herkennen
- krachten meten
- netto kracht
- krachten in werktuigen
- druk

1B1

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
en K9

Hoofdstuk 2 Elektriciteit:
- elektrische stroom
- elektriciteit in huis
- vermogen en energie
- elektriciteit en veiligheid

1B2

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
en K5

Hoofdstuk 1 t/m 2
- herhaling over de leerstof uit deze hoofdstukken

1B3

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
K5enK9

Hoofdstuk 3 Energie:
- energie uit brandstoffen
- windenergie
- zonne-energie
- waterkracht

1B4

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
en K6

Praktische opdracht
- Zelfstandig onderzoek doen.

1B5

Verslag

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
K5, K6
en K9

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak:
Natuur- en Scheikunde 1

Maand Leerstofomschrijving

Opmerking:
Per periode kan ook een aantal A - cijfers worden
gegeven, het gemiddelde hiervan telt even zwaar mee
als één B - cijfer.

1A1

Periodecijfer: (1A1 + 1B1 + 1B2 + 1B3 + 1B4 + 1B5) : 6 =
Opmerkingen/afspraken: Ieder hoofdstuk moet gemaakt en gecontroleerd zijn om de TOETS erover te mogen maken.
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Kerndeel:

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-2018 t/m 12-03-2019

Vak:
Natuur- en Scheikunde 1

Code Toetsvorm

Methode:
Methode: NOVA - 4e editie
NASK 1 - NATUURKUNDE
3 VMBO–KGT
Beoordeling

Maand Leerstofomschrijving
Hoofdstuk 4 Het weer:
- luchtdruk
- temperatuur
- wolken en neerslag
- onweer
- het versterkte broeikaseffect

2B1

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
en K12

Hoofdstuk 1 t/m 4
- herhaling over de leerstof uit deze hoofdstukken

2B2

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

Hoofdstuk 5 Licht:
- licht, schaduw en spiegels
- van infrarood tot ultraviolet
- beelden maken met een lens
- oog en bril

2B3

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3,
K5,K6,K9
en K12
K1t/m3
en K7

Hoofdstuk 6 Schakelingen:
- weerstandjes
- LDR en NTC
- het relais
- de transistor

2B4

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3
en K5

Praktische opdracht
- Zelfstandig onderzoek doen.

2B5

Verslag

Kennis en vaardigheden

K1t/m3,
K5t/m7,
K9 en K12

Opmerking:
Per periode kan ook een aantal A - cijfers worden
gegeven, het gemiddelde hiervan telt even zwaar mee
als één B - cijfer.

2A2

Periodecijfer: (2A2 + 2B1 + 2B2 + 2B3 + 2B4 + 2B5) : 6 =
Opmerkingen/afspraken: Ieder hoofdstuk moet gemaakt en gecontroleerd zijn om de TOETS erover te mogen maken.

24

Kerndeel:

Cijfer:

Code Toetsvorm

Methode: NOVA - 4e editie
NASK 1 - NATUURKUNDE
3 VMBO–KGT
Beoordeling

Hoofdstuk 1 t/m 6
- herhaling over de leerstof uit deze hoofdstukken

3B1

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

Hoofdstuk 7 Materie:
het deeltjesmodel
temperatuur en het deeltjesmodel
stoffen scheiden
- atomen als bouwstoffen

3B2

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

Hoofdstuk 8 Straling:
- eigenschappen van straling
- radioactiviteit
- straling gebruiken
- bescherming tegen straling

3B3

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3,
K11

Praktische opdracht
- Zelfstandig onderzoek doen.

3B4

Verslag

Kennis en vaardigheden

K1t/m3,
K5t/mK7
en
K9t/m12

Hoofdstuk 1 t/m 8
- herhaling van alle leerstof die dit jaar is
behandeld

3B5

Schriftelijke toets en/of
Computertoets

Kennis en vaardigheden

K1t/m3,
K5t/mK7
en
K9t/m12

Opmerking:
Per periode kan ook een aantal A - cijfers worden
gegeven, het gemiddelde hiervan telt even zwaar mee
als één B - cijfer.

3A3

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-18 t/m 12-07-19

Vak:
Natuur- en Scheikunde 1

Maand Leerstofomschrijving

Periodecijfer: (3A3 + 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3B5) : 6 =
Opmerkingen/afspraken: Ieder hoofdstuk moet gemaakt en gecontroleerd zijn om de TOETS erover te mogen maken.

25

Kerndeel:

K1t/m3,
K5t/m7,
K9 en K12
K1t/m3,
K10

Cijfer:

Leerjaar: 3 en 4
Leerweg: Basisberoepsgericht/Kaderberoepsgericht
Periode: augustus 2018 t/m april 2020
Leerstofomschrijving
Profiel vak
4 modulen:
 Bouwproces en bouwvoorbereiding
 Bouwen vanaf de Fundering
 Hout en meubelverbindingen
 Design en decoratie
Keuzevakken:
 Interieur ontwerp en design
 Meubel maken
 Constructieve aansluitingen en afwerking
 Gevelopeningen

Vak: BWI
SE
= School Examen
CSPE = Centraal Schriftelijk en
Praktisch Examen
SE
CSPE

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Methode:
Techniek op Maat

Examen
eenheid/
kerndeel

Beoordeling
-Toetsen
- Technisch Tekenen / Cad tekenen P1.1,2
- Praktische Opdrachten
P2.1,2,3,4
P3.1,2
-Toetsen
P4.1,2,3,4
- Technisch Tekenen / Cad tekenen
- Praktische Opdrachten
K19.1,2,3,4
K16.1,2
K1.2,2
K6.1,2,3

Cijferberekening:
Eén moduul of Keuzevak duurt ongeveer 72 lesuren, per deel worden theoriecijfers, persoonlijke beoordelingen(beroepshouding) en praktijkcijfers gegeven.
Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen. Keuzevakken worden getoetst per Keuzevak.
Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook 1 eindcijfer. Elk keuzevak moet met minimaal een 4 worden afgesloten.
Berekening eindcijfer Profiel vak: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE :2 = eindcijfer Profiel vak.
Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3+ K4) / 4 = eindcijfer.
Bij 5 Keuzedelen: (K1+K2+K3+K4+K5) / 5 = eindcijfer.
Opmerkingen/afspraken:
De leerling kiest 4 keuzevakken.
LOB: Het loopbaandossier wordt opgebouwd door middel van oriëntatie in de Profieldelen aan het eind van elke opdracht.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage. De stages worden meegenomen in de beoordeling van het LOB-traject en de twee
stagecijfers worden als volgt meegerekend: het derdejaars stage-cijfer telt mee in het gemiddelde van de modulen van het profielvak; het vierdejaars stagecijfer telt mee in het gemiddelde van de keuzevakken.
Alle kandidaten hebben de mogelijkheid een extra keuzevak te volgen (óf Sport en Bewegen, óf Ondernemen); dit keuzevak telt mee bij de vaststelling van
SE-cijfer.
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Leerjaar: 3 en 4
Vak: PIE
Leerweg:Basisberoepsgericht/Kaderberoepsgericht SE
= School Examen
Beroepsgericht
CSPE = Centraal Schriftelijk en
Periode: augustus 2018 t/m april 2020
Praktisch Examen
Leerstofomschrijving
SE /keuze
Profielvak:
4 Modulen:
Ontwerpen en maken
X
Bewerken en Verbinden
X
Besturen en Automatiseren
X
Installeren en Monteren
X
Keuzevakken:
Dakbedekking K11
Plaat- en constructiewerk K1
Drinkwaterater en Sanitair K10
Utiliteitsinstallaties K7
Fietstechniek M5
Booglasprocessen K2
Verspaningstechnieken K12

X
X
X
X
X
X
X

Methode:
Techniekplaza

Examen
eenheid/
kerndeel

CSPE/profiel Beoordeling

X
X
X
X

Berekening cijfer Profieldeel:
Cijfer werkstuk 50%
Cijfer tekeninglezen 25%
Theoriecijfer 25%

Berekening cijfer Keuzedeel:
Cijfer werkstuk 50%
Cijfer tekeninglezen 25%
Theoriecijfer 25%

P 1.1 – 1.4
P 2.1 – 2.2
P 3.1 – 3.3
P 4.1 - 4.2

K11.1 – 11.2
K 1.1 – 1.4
K10.1 – 10.4
K 7.1 – 7.3
M 5.1 – 5.4
K 2.1 – 2.5
K 12.1 – 12.2

Cijferberekening:
Eén moduul of Keuzevak duurt 75 lesuren, per deel worden theoriecijfers, persoonlijke beoordelingen(beroepshouding) en praktijkcijfers gegeven.
Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen. Keuzevakken worden getoetst per Keuzevak.
Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook 1 eindcijfer. Elk keuzevak moet met minimaal een 4 worden afgesloten.
Berekening eindcijfer Profielvak: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE :2 = eindcijfer Profielvak.
Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3+ K4) / 4 = eindcijfer.
Bij 5 Keuzedelen: (K1+K2+K3+K4+K5) / 5 = eindcijfer.
Opmerkingen/afspraken:
De leerling kiest 4 keuzevakken.
LOB: Het loopbaandossier wordt opgebouwd door middel van oriëntatie in de Profieldelen aan het eind van elke opdracht.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage. De stages worden meegenomen in de beoordeling van het LOB-traject en de twee
stagecijfers worden als volgt meegerekend: het derdejaars stage-cijfer telt mee in het gemiddelde van de modulen van het profielvak; het vierdejaars stagecijfer telt mee in het gemiddelde van de keuzevakken.
Alle kandidaten hebben de mogelijkheid een extra keuzevak te volgen (óf Sport en Bewegen, óf Ondernemen); dit keuzevak telt mee bij de vaststelling van
SE-cijfer.
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Leerjaar: 3 en 4
Leerweg: Basisberoepsgericht/Kaderberoepsgericht
Periode: augustus 2018 t/m april 2020
Leerstofomschrijving
Profielvak
4 modulen:
 Commercieel
 Secretarieel
 Logistiek
 Administratie
Keuzevakken:
 Webshop
 Presentatie en styling
 Ondernemen
 Marketing
 Financieel en administratief beheer
 Distributie
 Office management

Vak: Economie & Ondernemen
SE
= School Examen
CSPE = Centraal Schriftelijk en
Praktisch Examen
SE
CSPE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Methode:
Perspectief

Examen
eenheid/
kerndeel

Beoordeling
Toetsen
Persoonlijke
beoordelingen
Praktische
Opdrachten
Toetsen
Persoonlijke
beoordelingen
Praktische
Opdrachten

P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
K6.1,2
K7.1
K5.1,2,3,4
K1.1,2
K4.1,2
K3.1,2
K2.1,2

Cijferberekening:
Eén moduul of Keuzevak duurt 75 lesuren, per deel worden theoriecijfers, persoonlijke beoordelingen(beroepshouding) en praktijkcijfers gegeven.
Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen. Keuzevakken worden getoetst per Keuzevak.
Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook 1 eindcijfer. Elk keuzevak moet met minimaal een 4 worden afgesloten.
Berekening eindcijfer Profielvak: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE :2 = eindcijfer Profielvak.
Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3+ K4) / 4 = eindcijfer.
Bij 5 Keuzedelen: (K1+K2+K3+K4+K5) / 5 = eindcijfer.
Opmerkingen/afspraken:
De leerling kiest 4 keuzevakken.
LOB: Het loopbaandossier wordt opgebouwd door middel van oriëntatie in de Profieldelen aan het eind van elke opdracht.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage. De stages worden meegenomen in de beoordeling van het LOB-traject en de twee
stagecijfers worden als volgt meegerekend: het derdejaars stage-cijfer telt mee in het gemiddelde van de modulen van het profielvak; het vierdejaars stagecijfer telt mee in het gemiddelde van de keuzevakken.
Alle kandidaten hebben de mogelijkheid een extra keuzevak te volgen (óf Sport en Bewegen, óf Ondernemen); dit keuzevak telt mee bij de vaststelling van
SE-cijfer.
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Leerjaar: 3 en 4
Leerweg: Basisberoepsgerichte- & Kaderberoepsgerichte Leerweg
Periode: augustus 2018 t/m april 2020

Leerstofomschrijving
Profielvak Zorg & Welzijn

Vak: Zorg & Welzijn
Methode:
SE
= School Examen
CSPE = Centraal Schriftelijk
en
Praktisch Examen
SE
CSPE
Beoordeling
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Examen
eenheid/
kerndeel

4 Modules:
 Zorg Kind & Puber
 Zorg Volwassene en oudere
 Voeding
 Activiteiten
8 Keuzevakken:
 Haarverzorging
 Huidverzorging
 Hand- en voetverzorging
 Welzijn kind en jongere





Wonen en huishouden
Assisteren in de gezondheidszorg (op KL-niv.)
Keuken
Mode en design

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Per module en per
keuzevak wordt het cijfer
als volgt berekend:
Theorie (weging 2x)
Praktijkcijfers (weging 1x)
Persoonlijke beoordeling
(weging 1x)

P1.1,2,3,4,5
P2.1,2,3,4,5
P3.1,2,3,4,5
P4.1,2,3,

K2.1,2,3
K3.1,2,3
K4.1,2,3
K5.1,2,3,4
K6.1,2,3,4,5,6,7
K7.1,2,3,4,5
K3.1,2
K8.1,2

Cijferberekening:
Eén Module of Keuzevak duurt ongeveer 70 lesuren, per deel worden theoriecijfers, persoonlijke beoordelingen (beroepshouding) en praktijkcijfers gegeven.
Voor de Keuzevakken is er geen centraal examen (CE). Keuzevakken worden getoetst per Keuzevak.
Het gemiddelde van de 4 (of 5) Keuzevakken vormt ook één eindcijfer.
Berekening eindcijfer Modules: (M1 + M2 + M3 + M4) / 4 + CSPE : 2 = eindcijfer van 4 Modules.
Berekening eindcijfer Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4) / 4 = eindcijfer.
Bij 5 Keuzevakken: (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) / 5 = eindcijfer.
De leerling kiest 4 keuzevakken.
LOB: Het loopbaandossier wordt opgebouwd door middel van oriëntatie in de Profieldelen aan het eind van elke opdracht.
De leerling gaat in beide leerjaren ongeveer 10 werkdagen op stage. De stages worden meegenomen in de beoordeling van het LOB-traject en de twee
stagecijfers worden als volgt meegerekend: het derdejaars stage-cijfer telt mee in periode 4; het vierdejaars stage-cijfer telt mee in periode 6.
Alle kandidaten hebben de mogelijkheid een extra keuzevak te volgen (óf Sport en Bewegen, óf Ondernemen); dit keuzevak telt mee bij de vaststelling van
SE-cijfer.
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Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Economie en Techniek
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18
Maand Leerstofomschrijving
augMedia
nov

Vak: Maatschappijleer

Methode: Thema’s maatschappijleer

Kerndeel:

Code Toets-vorm
1B1 Schriftelijke toets

Beoordeling

ML 1
K1
K2
K3
K7

1B2

Computeropdracht

Tijdens deze periode worden 2-5 werkopdrachten
en nieuwstoetsen afgenomen die met elkaar het
1A-cijfer vormen.
Periodecijfer: (1A+ 1B1+1B2): 3
Opmerkingen/afspraken:
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Cijfer:

Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Economie en Techniek
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Maatschappijleer

Methode: Thema’s Maatschappijleer

Kerndeel:

Maand

Leerstofomschrijving

Code Toets-vorm

Beoordeling

ML1

nov-mrt

Politiek

2B1

Schriftelijke toets

Nederland en de wereld

2B2

Praktische Opdracht
(PO)

Tijdens deze periode worden 2-5 werkopdrachten
en nieuwstoetsen afgenomen die met elkaar het
2A-cijfer vormen.
Periodecijfer: (2A+ 2B1+2B2) : 3
Opmerkingen/afspraken:

\
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K1
K2
K3
K4
K5

Cijfer:

Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Economie en Techniek
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Maatschappijleer

Methode: Thema’s Maatschappijleer

KernDeel:

Maand

Leerstofomschrijving

Code Toets-vorm

Beoordeling

ML1

Mrt.-juni

Pluriforme samenleving

3B1

Schriftelijke toets

Project WO2

3HO

Handelingsopdracht

Tijdens deze periode worden 2-5 werkopdrachten
en nieuwstoetsen afgenomen die met elkaar het
3A-cijfer vormen.
Periodecijfer: (3A+ 3B1+3HO): 3
Opmerkingen/afspraken:
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K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Cijfer:

Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Zorg en Welzijn
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak: Maatschappijleer I

Methode: Thema’s maatschappijleer

Kerndeel:

Maand
augnov

Code Toets-vorm
1B1 Schriftelijke toets

Beoordeling

ML 1
K1
K2
K3
K7

Leerstofomschrijving
Media

1B2

Computeropdracht

Tijdens deze periode worden 2-5 werkopdrachten
(o.a. uit het boek) en/of toetsen afgenomen die met
elkaar het 1A-cijfer vormen.
Periodecijfer: (1A+ 1B1+ 1B2): 3
Opmerkingen/afspraken:
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Cijfer:

Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Zorg en Welzijn
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Maatschappijleer I

Methode: Thema’s Maatschappijleer

Kerndeel:

Maand

Code Toets-vorm

Beoordeling

ML1

nov-mrt

Leerstofomschrijving
Politiek

2B1

Schriftelijke toets

Nederland en de wereld

2B2

Praktische opdracht
(PO)

Werk

2B3

Schriftelijke toets

Tijdens deze periode worden 2-5 werkopdrachten
(o.a. uit het boek) en/of toetsen afgenomen die met
elkaar het 1A-cijfer vormen.
Periodecijfer: (2A+ 2B1+2B2 + 2B3) : 4
Opmerkingen/afspraken:
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K1
K2
K3
K5
K6

Cijfer:

Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Zorg en Welzijn
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19

Vak: Maatschappijleer I

Methode: Thema’s Maatschappijleer

KernDeel:

Maand

Leerstofomschrijving

Code Toets-vorm

Beoordeling

ML1

Mrt.-juni

Pluriforme samenleving

3B1

Schriftelijke toets

Criminaliteit

3B2

Schriftelijke Toets

Project WO2

3HO

Handelingsopdracht

Tijdens deze periode worden 2-5 werkopdrachten
en/of toetsen afgenomen die met elkaar het 3Acijfer vormen.
Periodecijfer: (3A+ 3B1+3B2+3HO): 4
Opmerkingen/afspraken:
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K1
K2
K3
K4
K5
K7

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18
Maand Leerstofomschrijving

Vak: Kunstvak (KV)

Eigen methode

Code Toetsvorm
Praktijkopdrachten

Beoordeling

Kerndeel:

okt.

Music > Engels

1B1

Opdrachten

Foto maken tijdlijn en beoordeling

K1234

nov.

Logo + bedrijfsnaam + slogan > Nederlands

1B2

Zoekopdracht

Foto maken

K1234

Periodecijfer: geen
(Aan het einde van het derde schooljaar moet het eindcijfer voldoende zijn)
Opmerkingen/afspraken: Door tijdgebrek of andere omstandigheden kunnen opdrachten vervallen of worden gewijzigd.
Van alle opdrachten en activiteiten maken de leerlingen foto’s en filmpjes die, aan het einde van periode III, worden verwerkt in een
PowerPointpresentatie.
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Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Kunstvak (KV)

Eigen methode

Kerndeel:

Maand Leerstofomschrijving

Code Toetsvorm
Praktijkopdrachten

Beoordeling

dec.

Sinterklaasgedichten > Nederlands

2B1

Schrijfopdracht

Foto maken

K1234

jan.

Film: ‘De Hel van ‘63’ > Nederlands

2B2

Kijkopdracht

Foto maken

K1234

febr.

Schaatsen in ‘De Uithof’ > LO

2B3

Deelname

Foto en/of filmpje maken

K1234

febr.

The Oscars > Engels

2B4

Collage

Collage maken in PPP + foto
voorspelling

K1234

Periodecijfer: geen
(Aan het einde van het derde schooljaar moet het eindcijfer voldoende zijn)
Opmerkingen/afspraken: Door tijdgebrek of andere omstandigheden kunnen opdrachten vervallen of worden gewijzigd.
Van alle opdrachten en activiteiten maken de leerlingen foto’s en filmpjes die, aan het einde van periode III, worden verwerkt in een
PowerPointpresentatie.
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Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19
Maand Leerstofomschrijving

Vak: Kunstvak (KV)

Eigen methode

Code Toetsvorm
Praktijkopdrachten

Beoordeling

maart

Dansstijlen > LO

3B1

Lesbrief Videoclip
maken

Filmpje in PP
- Samenwerken
- Vaardigheid
- Creativiteit

K1234

april

Uitnodiging maken > Nederlands

3B2

Schrijfopdracht

Foto maken

K1234

mei

Theaterstuk ‘Schuilnaam Bertus’ > Maatschappijleer 3B3

Deelname

Foto maken

K1234

juni

Liedteksten maken > Nederlands

Schrijfopdracht

Foto maken

K1234

juni

Workshops
 Uit de volgende workshops kiezen de leerlingen 3B5
er 1 of 2:
 Freerunning, Beatbox, Djembé, Rap, Graffiti,
Muziekquiz, Sportquiz, Acteren

Deelname

Foto en/of filmpje maken

K1234

3B4

Kerndeel:

Periodecijfer: geen
(Aan het einde van het derde schooljaar moet het eindcijfer voldoende zijn)
Opmerkingen/afspraken: Door tijdgebrek of andere omstandigheden kunnen opdrachten vervallen of worden gewijzigd.
Van alle opdrachten en activiteiten maken de leerlingen foto’s en filmpjes die, aan het einde van periode III, worden verwerkt in een
PowerPointpresentatie.
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Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18

Vak: Lichamelijke
Opvoeding

Methode: geen

Maand Leerstofomschrijving

Code Toetsvorm

Beoordeling

Atletiek:
- Conditieaspecten meten en de betekenis
toelichten: hartslagmeting

1B1

Lesbrief

Op basis van de uitwerking van de
opdracht en deelname aan de les

K7

Spel:
- Basketbal:
- spel spelen volgens afgesproken regels

1B2

Praktijkopdracht

-

De zoneverdediging uitvoeren
De lay up toepassen in de
spelsituatie

K4

Turnen:
- Zwaaien: trapeze in steun met afsprong
- Leerling in een andere rol

1B3

Praktijkopdracht

-

K5

Praktijkopdracht

-

Het moment van inzetten van de
afsprong inschatten
Als hulpverlener werken

B&M:
1B4
- Eigen bewegen op muziek en dat van anderen
beoordelen aan de hand van eenvoudige criteria

Observatieformulier

Attitude houding

In de praktijk

1B5

K2

Uitwerking moet voldoende zijn

K6

-

K2

Inzet
Kleding in orde
Gedrag
Aanwezigheid

Periodecijfer: ( 1B1 + 1B2 + 1B3 + 1B4 + 1B5 ) : 5
Opmerkingen/afspraken:
Leerlingen die de les niet actief kunnen volgen dienen tijdens de les vervangende opdrachten uit te voeren.
Deze worden door de docent beoordeeld.
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Kerndeel:

Cijfer:

Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode II: 03-12-18 t/m 15-03-19

Vak: Lichamelijke
Opvoeding

Methode: geen

Maand Leerstofomschrijving
Turnen:
Springen: 4 van de volgende 7 onderdelen:
- ophurken kastbreedte m.b.v.plank
- doorhurken kastbreedte m.b.v. plank
- spreidsprong over de bok m.b.v. plank
- streksprong m.b.v. minitrampoline
- ophurken verhoogd vlak m.b.v. minitrampoline
- rol op een verhoogd vlak m.b.v. minitrampoline
- tipsalto op een verhoogd vlak m.b.v.
minitrampoline

Code Toetsvorm
2B1 Praktijkopdracht

Beoordeling
Je kunt:
- de afzet goed uitvoeren
- het zweefmoment goed uitvoeren
- lichaamshouding beschrijven en
aanpassen
- de landing technisch goed uitvoeren

2B2

Je kunt:
- positie kiezen voor de bal
- de bal bovenhands en onderhands
spelen

Spel:
- Volleybal:
- spel spelen volgens afgesproken regels

-

Badminton: organiseren van een minitoernooi

-

Softbal:
- toets spelregel kennis

2B3

Praktijkopdracht

Lesbrief +
praktijkopdracht

Je kunt:
- uitvoering van het toernooi
- uitwerking scoreblad

2B4

K5

K4
K4

K4
K5

K3
Schriftelijk

2B5
Acrogym:
- werken met een lesbrief

K5
Praktijkopdracht
Presentatie van de eindvorm wordt per
groep naar vorm, inhoud en deelname
beoordeeld.

2B6
Zelfverdediging:
- Boksen en/of judo:
- komen tot een afspraakspel

Kerndeel:

Praktijkopdracht
Je kunt:
- respect tonen voor medeleerling
- rekening houden met diens wensen
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K8

Cijfer:

en mogelijkheden.
K2
2B7
Attitude houding

In de praktijk
-

Inzet
Kleding in orde
Gedrag
Aanwezigheid

Periodecijfer: ( 2B1 + 2B2 + 2 B3 + 2B4 + 2B5 + 2B6 + 2B7 ) : 7
Opmerkingen/afspraken:
Leerlingen die de les niet actief kunnen volgen dienen tijdens de les vervangende opdrachten uit te voeren.
Deze worden door de docent beoordeeld.
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Leerjaar 3 Leerweg Kaderberoepsgericht
Periode III: 18-03-19 tot 12-07-19

Vak: Lichamelijke
Opvoeding

Methode: geen

Maand Leerstofomschrijving
Atletiek:
- Lopen: coopertest (12 minutenloop)
of
shuttle run test
- 60 meter sprint

Code Toetsvorm
3B1 Praktijkopdracht

Beoordeling
Je kunt:
- volhouden
K7
- de worp naar behoren uitvoeren met
in achtneming van de veiligheid
- als starter, atleet en tijdwaarnemer
werken
K7

3B2

Praktijkopdracht

Spel:
- Softbal: spel spelen volgens afgesproken regels 3B3
& taken

Praktijkopdracht

Je kunt:
- de taken van de honkloper en
veldspeler uitvoeren
- pitchen of catchen of slaan
- de spelregels toepassen en
samenspelen

K4

Sportoriëntatie en keuze:
- Een aantal lessen volgen van een “andere”
sport naar keuze

3B4

Praktijkopdracht

Actief aanwezig zijn geweest bij 75%
van de lessen

K9

Attitude houding

3B5

In de praktijk

-

K2

-

Werpen: speerwerpen: standworp of 3-pas

Praktijkopdracht

Kerndeel:

inzet, kleding in orde, gedrag en
aanwezigheid

Periodecijfer: (3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3B5) : 5
Opmerkingen/afspraken:
Leerlingen die de les niet actief kunnen volgen dienen tijdens de les vervangende opdrachten uit te voeren.
Deze worden door de docent beoordeeld.
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Cijfer:

Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Alle sectoren
Periode I: 29-08-18 t/m 30-11-18
Maand
Leerstofomschrijving
SepThema Relaties
nov
 Samenlevingsvormen
 Tienermoeders
 Gevaren sociale media
 Seksuele diversiteit

Vak: Levensbeschouwelijke vorming

Methode: Eigen, gastles COC

Code

Toets-vorm

Beoordeling

1B1

Verwerkingsopdracht

Periodecijfer: 1B1
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Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Alle sectoren
Periode II: 03–12–18 t/m 15–03–19
Maand
Leerstofomschrijving
Nov-feb
Thema Vrijheid
 Wat is vrijheid
 Ontbreken van vrijheid
 Dictatuur ( eenpartijstaten, propaganda)
 Mensenrechten

Vak: Levensbeschouwelijke vorming

Methode: Eigen, thema’s
Maatschappijleer,
Amnesty International

Code

Toets-vorm

Beoordeling

2B1

Verwerkingsopdracht

Periodecijfer: 2B1
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Leerjaar 3
Leerweg Basisberoepsgericht & Kaderberoepsgericht
Alle sectoren
Periode III: 18-03-19 t/m 12-07-19
Maand
Leerstofomschrijving
Mrt-juni
Thema wereldgodsdiensten

Vak: Levensbeschouwelijke
vorming

Methode: Thema’s
maatschappijleer

Code
3B1

Beoordeling

Periodecijfer: (3B1)
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Toets-vorm
Verwerkingsopdracht

