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1.

Inleiding

Beste leerling,
voor je ligt het jaarboek Montessori Vwo 4. Dit boekwerkje staat vol met informatie die
je nodig hebt om goed door het komend schooljaar heen te kunnen gaan. Zo staat er
bijvoorbeeld voor elk vak in wat er op het programma staat, hoe je je cijfer berekent,
wanneer je mag herkansen en wanneer je over gaat (en wanneer niet). Veel van deze
informatie is ook belangrijk voor je ouders, dus zorg ervoor dat ook zij het lezen.
Kortom, dit is een belangrijk en onmisbaar boekwerkje, dus lees het goed door! Als
iets je niet duidelijk is vraag dan je mentor, vakdocent of ons hoe het zit (dit jaar- en
schoolexamenboek kun je ook via www.montessorilyceumgroningen.nl inzien).
Dit jaar- en schoolexamenboek bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de
algemene schoolregels met betrekking tot de vakprogramma’s, toetsen en het
schoolexamen (SE), zoals de inhaal/herkansingsregeling, het wisselen van vak en de
overgangsregeling. Er bestaat ook een examenregeling van O2G2 (het
schoolbestuur). Deze is in te zien via de MLG-site.
Het tweede deel van het Jaar- en SE-boek bestaat uit het toetsenoverzicht en
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is een omschrijving van alle
werkzaamheden, die je in het kader van het schooljaar en het schoolexamen voor de
verschillende vakken moet verrichten, voordat je kunt deelnemen aan het Centraal
Schriftelijk Eindexamen (CE). Daar vind je het jaarprogramma van elk vak met
daarbij de weging van toetsen en actieve taken. Daarin kun je ook zien, welke
beoordelingen uit Vwo 4 meegenomen worden naar het examenjaar. Voor
gedoubleerde leerlingen is er een regeling voor de vakken Studium Generale en CKV.
We wensen je namens het Montessori-bovenbouwteam een heel goed schooljaar toe.
Bas Blanken & Tim Loos
Teamleiding Montessori-bovenbouw
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2.

Beoordelingen en bewaren.

In de Montessori-bovenbouw krijg je te maken met drie verschillende soorten
beoordelingen. Dat zijn: (1) de toetsen, (2) de actieve taken (po’s) en (3) de
handelingsdelen. Per vak worden er meerdere beoordelingen verspreid over het
schooljaar gegeven. Dit gebeurt volgens een planning die aan het begin van het
schooljaar bekend wordt gemaakt. Deze beoordelingen zijn ook aangegeven in het
jaarprogramma en het PTA van het betreffende vak en op de werkwijzer die je voor elk
vak krijgt. Beoordelingen vinden niet onaangekondigd plaats. Hieronder vind je een
korte beschrijving van de verschillende beoordelingen.
Toetsen
Toetsen zijn meestal schriftelijke toetsen, maar het kan ook gaan om mondelinge en
kijk-/luistertoetsen. Een toets wordt met een cijfer beoordeeld en is onder voorwaarden
herkansbaar (zie hoofdstuk 8). Toetsen worden aangekondigd in het toetsoverzicht en
het PTA en in de leerwijzer van het betreffende vak.
In de Montessori-bovenbouw worden de toetsen tijdens lesweken en in toetsweken
afgenomen volgens een planning die bij de start van het schooljaar bekend wordt
gemaakt. De toetsen worden ook aangegeven op de werkwijzers die je bij elk vak krijgt.
Tijdens de toetsen gelden de volgende regels:
1. De laatste 15 minuten van een toets mag een leerling het lokaal niet meer
verlaten. De leerling wacht dan tot het einde van de zitting.
2. De te maken opgaven worden met het gemaakte werk bij de surveillant ingeleverd.
3. De leerling heeft na correctie recht op inzage van het werk (toetsbespreking). Als
de leerling zonder geldige reden afwezig is bij deze afspraak, dan vervalt dat recht.
Sommige vakken hebben ook bonus-, tussen- of vrijstellingstoetsen. Deze toetsen
hebben een beperkte omvang en vereisen een geringere voorbereiding. Ze worden in
de lessen van het betreffende vak afgenomen. Hierover hoor je meer aan het begin
van het schooljaar in de lessen van die vakken.
Actieve taken
Een actieve taak (po) is een opdracht die je individueel of samen in de loop van een
periode (soms meerdere periodes) uitvoert. Daarbij kun je denken aan het maken van
een werkstuk, het uitvoeren van een onderzoek, het maken van een ontwerp, een
bijbehorende presentatie e.d. Een actieve taak kan ook bestaan uit een aantal kortere
opdrachten die tezamen een beoordeling opleveren. Een actieve taak wordt niet alleen
beoordeeld op de vakinhoud, maar ook op je manier van werken en de mate waarin je
bepaalde vaardigheden onder de knie hebt. Kortom, bij een actieve taak gaat het om
kennen en kunnen.
Ook de actieve taken zijn opgenomen in de jaarplanning van de beoordelingen en in
de werkwijzer van het betreffende vak. Bij elke actieve taak worden door de docent de
planning (start, tussendeadlines en uiterste inleverdatum), de tussenliggende
begeleiding en de beoordelingscriteria duidelijk aangegeven. Een actieve taak wordt
beoordeeld met een cijfer en is niet herkansbaar.
De docent geeft bij het opstarten van een actieve taak schriftelijk en mondeling aan
hoe het begeleidingstraject er voor jou als leerling uit gaat zien en tot welk moment je
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begeleiding kunt verwachten. Zo kun je de aanwijzingen van je docent gebruiken om
je actieve taak nog aan te passen of te verbeteren. Informatie over de uiterste
inleverdatum van het eindproduct en de beoordelingscriteria krijg je ook van je docent.
De uiterste inleverdata voor actieve taken mogen niet liggen in de periode van 7
kalenderdagen voor de start van de toetsweek.
Handelingsdelen
Bij LO krijg je te maken met handelingsdelen. Die worden niet met een cijfer maar met
een letter beoordeeld. Wat is een handelingsdeel? De naam zegt het al een beetje, je
moet een bepaalde handeling verrichten. De opdrachten van het handelingsdeel
worden beoordeeld met NA (= niet akkoord), V (= voldoende) of G (= goed), afhankelijk
van de voortgang bij dit vak. Wanneer een uitwerking met NA wordt beoordeeld, moet
je het werk verbeteren en ervoor zorgen dat het uiteindelijk V of G wordt. Een NA wordt
namelijk bij de overgang naar het volgend leerjaar meegewogen. Zolang je nog een
NA hebt, kun je niet slagen voor je examen of overgaan.
Berekening van het eindcijfer
Het overgangscijfer wordt berekend op grond van de toetsen en actieve taken volgens
de weging die per vak is aangegeven en wordt op een geheel cijfer afgerond. Voor de
berekening van het schoolexamencijfer worden de cijfers op één decimaal vastgesteld.
Maatschappijleer wordt afgesloten op schoolexamenniveau in vwo 4 en kent geen
eindexamen. Dit vak wordt op de volgende manier afgerond. Een voorbeeld: 5,450
wordt 5,5. Het schoolexamencijfer wordt dan een 6.
De vakken die niet op het centraal schriftelijk examen worden getoetst
(Maatschappijleer, profielwerkstuk, literatuur en CKV) vormen in het examenjaar een
combinatiecijfer. Alle vakken tellen hierbij even zwaar. Het minimumcijfer per vak is
3,5. Scoor je lager dan 3,5 dan ben je gedoubleerd.
Het bewaren van werkstukken, actieve taken en dossiers
Een leerling dient zelf een (digitale) kopie te bewaren van alle werkstukken, actieve
taken en dossiers die beoordeeld worden, zodat hij/zij deze op een later moment in de
schoolcarrière wederom kan aantonen en/of kan gebruiken ten behoeve van
schoolactiviteiten. Voor het bewaren kun je je school-One Drive gebruiken.
3.

Literatuur

Het vak Literatuur staat niet apart op het lesrooster, maar komt bij de verschillende
talen aan bod. De opdrachten die hiervoor per taal gemaakt worden, zijn onderdeel
van één literatuurdossier. In het PTA voor het vak Literatuur kan de leerling zien
wanneer welk onderdeel aan bod komt en wat de leerling in elke periode voor het vak
Literatuur moet doen.
In het examenjaar vindt er een mondeling schoolexamen Literatuur op basis van het
literatuurdossier plaats. Je mag dit mondeling schoolexamen alleen doen als je
literatuurdossier compleet en goedgekeurd is. Daarvoor moeten alle onderdelen van
het dossier (zie het PTA van Literatuur) minimaal met een V afgesloten worden. De
onderdelen van het literatuurdossier dient de leerling individueel uit te voeren en uit te
werken, tenzij anders door de docent aangegeven.
5
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4.

Algemene competenties en vaardigheden (ACV)

Zowel in de maatschappij- als in de natuurprofielen wordt er tijd en aandacht besteed
aan het (verder) ontwikkelen van competenties en vaardigheden die na het VWO in
het WO of HBO ook van belang zijn.
In de natuurprofielen is competentiegericht onderwijs vormgegeven binnen de
donderdagmiddag practica (de ACV, algemene competenties en vaardigheden zijn in
de vak pta’s opgenomen).
5.

Verandering van vak of afdeling.

Wisselen van vak
Een leerling in Vwo 4 kan uiterlijk twee weken na periode 2 een aanvraag doen bij
de mentor om van vak te veranderen. Voorwaarden daarbij zijn:
- Lesgevende docenten hebben vastgesteld dat de leerling het niveau van het
vak niet aankan en de werkhouding niet de aanleiding is.
- Wisseling is alleen mogelijk als er nog ruimte is in een klas en/of lesgroep en
als de wisseling past in het rooster.
- Ouders/ verzorgers hebben schriftelijke toestemming gegeven voor de
wisseling van vak en/of profiel.
Wisseling van vak betekent dat de leerling de gemiste onderdelen moet inhalen.
Daarbij geldt: hoe later de leerling dit doet, des te groter is de hoeveelheid (extra) werk.
Wisseling van afdeling
Vwo 4 leerlingen kunnen tot uiterlijk twee weken na periode 2 een aanvraag doen bij
de mentor om over te stappen naar Havo 4. Voorwaarden daarbij zijn:
- Lesgevende docenten hebben vastgesteld dat de leerling het niveau niet
aankan en niet de werkhouding de aanleiding is voor een overstap van Vwo 4
naar Havo 4.
- Overstappen is alleen mogelijk als er nog ruimte is in een klas en/ of lesgroepen
en als de wisseling past in het rooster.
- Ouders/ verzorgers hebben schriftelijke toestemming gegeven voor de overstap
van Vwo 4 naar Havo 4.
Voor een aantal vakken zal de opbouw en/of inhoud van de stof in Havo 4 afwijken
van Vwo 4 en zal de leerling de stof van voorgaande periodes moeten inhalen.
Indien een leerling de overstap maakt van Vwo 4 naar Havo 4 geldt dat:
- In principe alle behaalde Vwo 4 cijfers vervallen.
- In overleg met de docent de leerlingen specifieke resultaten mag meenemen
naar Havo 4.
- De mee te nemen resultaten geen nadelige gevolgen hebben voor de
eindbeoordeling voor het vak in Havo 4.
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6.
Rooster
In de Montessori-bovenbouw heb je twee soorten (verplichte) vaklessen: de
klasselessen en de begeleidingslessen. Voor alle vakken heb je zowel een klasse- als
een begeleidingsles. Deze lessen zijn voor je ingeroosterd, dit rooster vind je in
Magister.
Naast de klasselessen en begeleidingslessen is er ruimte voor culturele activiteiten,
remedieermomenten, vakbegeleiding, vrijstellings- of bonustoetsen, het inhalen van
belangrijke gemiste lessen en nog meer.
Sommige leerlingen zullen een klein aantal lessen volgen samen met leerlingen van
het Harens Lyceum.
Naast klasse- en begeleidingslessen is er een wekelijks mentoruur ingeroosterd.
Alle lessen duren 50 minuten, de lesdag loopt van 08.30 uur tot uiterlijk 16.15 uur.
Op de donderdagmiddag moet je beschikbaar zijn voor diverse activiteiten tot 16.30
uur. Soms zijn er op de vrijdagmiddag activiteiten na de lessen, zoals een inhaalmoment.
7. Het vrije deel: de invulling door het MLG
Zoals je uit de voorlichting in de onderbouw wel weet, krijg je in de bovenbouw te
maken met vakken uit het gemeenschappelijk deel, uit het profieldeel en uit het vrije
deel. Over het vrije deel willen we hier nog een paar opmerkingen maken. Het vrije
deel bevat in de eerste plaats vakken waaruit je zelf een keuze moet maken. Daarnaast
bevat het vrije deel ook een paar onderdelen, die we als school zo belangrijk vinden
dat we die aan elke leerling aanbieden. Deze onderdelen van het vrije deel willen we
hier kort aan je voorstellen. Hierover hoor je gedurende het schooljaar meer.
Mentoraat
Net als in de onderbouw heb je in de bovenbouw ook een mentor. Een mentor
begeleidt ongeveer twintig leerlingen. Regelmatig praat je individueel of in je
mentorgroep met de mentor over je vorderingen op school. Uiteraard kun je ook met
andere dingen bij je mentor aankloppen. Aan het begin van Vwo 4 is er een
introductieprogramma om je mentor en je medeleerlingen van de mentorgroep beter
te leren kennen. Je gaat in principe ook met je mentorgroep (vaak gecombineerd met
een andere mentorgroep) op uitwisseling. Tijdens het schooljaar is de mentor jouw
eerste aanspreekpunt op school. Drie keer per jaar kun je samen met je
ouders/verzorgers met je mentor op de mentorspreekavond van gedachten wisselen
over je resultaten. Uiteraard kunnen je ouders/verzorgers ook op andere momenten
met de mentor contact opnemen. In het rooster is een apart mentoruur opgenomen.
Er is ook een docentenspreekavond, daarnaast kan met een vakdocent individueel
een afspraak worden gemaakt.
Internationalisering
In Havo 4/ Vwo 4 vindt in het kader van internationalisering een uitwisseling of
internationale reis plaats.
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Loopbaanoriëntatie
Alhoewel een vervolgopleiding soms ver weg lijkt, is het verstandig om al op tijd te
beginnen met je oriëntatie op de toekomst. Via het decanaat word je regelmatig
geïnformeerd over onderwijsbeurzen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook
organiseert de school in december een terugkommiddag, waarop oud-leerlingen
informatie geven over hun vervolgstudie. Je kunt ook via je mentor zelf een afspraak
met de decaan maken.
ICT
Van leerlingen in de bovenbouw wordt verwacht dat ze in staat zijn om in Word een
verslag/werkstuk te maken, dat ze Excel, inclusief het maken van grafieken,
beheersenen een presentatie met PowerPoint kunnen geven. Je bent verplicht je
werkstukken (digitaal) te bewaren.
Remediëren
Zoals je verderop in deze inleiding kunt lezen, heb je de mogelijkheid om
herkansingen te doen. Om ervoor te zorgen dat de herkansingstoets beter gaat,
moet je (samen met je docent) de gemaakte toets goed bekijken om vast te stellen
wat er misging bij de voorbereiding. Wanneer je dat weet, kun je er bij de
voorbereiding van de herkansingstoets rekening mee houden. Dit voorbereiden op
de herkansing heet remediëren.
De secties bieden in de klasse- en begeleidingslessen een remedieerprogramma
aan.Wanneer je de toets voor een bepaald vak niet goed hebt gemaakt, kun je deze
activiteit tijdens de lessen volgen om de proefwerkstof beter onder de knie te krijgen
en zo bij de herkansing een beter resultaat te behalen.

8. Regelingen t.a.v. toetsen, actieve taken, herkansingen en bevordering
Vwo 4 heeft vier toetsweken. Voor sommige vakken is er tijdens de periode een
tussentoets en voor de meeste vakken is er in de toetsweek een toets. Het
rooster voor deze toetsen en de toetsweek wordt tijdig in Magister en/of met de
leerlingenmail bekendgemaakt.
Wanneer een toets niet helemaal gegaan is zoals je gewild had, bestaat er de
mogelijkheid tot herkansing (met uitzondering van de toetsen van de laatste
toetsweek). Hoe deze regeling precies in elkaar zit, lees je in onderdeel
"Algemeen" van dit hoofdstuk. Verder krijg je in de vierde klas bij een aantal
vakken al te maken met het schoolexamen, waarop dan ook de officiële
examenregelingen van toepassing zijn. Deze regelingen zijn in te zien op de MLGwebsite.

Algemeen
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Begrippen:
Herkansingstoets: een toets, die door een leerling opnieuw wordt gemaakt.
Inhaaltoets: een toets, die alsnog moet worden afgelegd, omdat de leerling op
het moment van toetsing afwezig was.
1. Een leerling die alle voorafgaande toetsen heeft gemaakt mag per periode
één toets herkansen; in totaal drie herkansingen per jaar. De toetsen van de
laatste toetsweek zijn niet herkansbaar.
2. Bij ziekte of afwezigheid tijdens de toetsweek geldt dat je een herkansing voor
die periode verliest (dit geldt niet voor tussentoetsen). Gemiste toetsen moeten
uiteraard worden ingehaald. Leerlingen die toetsen hebben gemist zijn
verplicht aan de inhaalrondes deel te nemen. Zonder opgave van redenen
wegblijven bij een toets wordt beschouwd als een onregelmatigheid. Dit geldt
ook voor mondelinge toetsen.
3. Mondelinge toetsen, actieve taken en practica zijn niet herkansbaar met
uitzondering van de discussie voor de vakken Nederlands en Engels. Deze
zijn wel herkansbaar en vallen onder de herkansingsregeling.
4. Een leerling met een onvoldoende voor een afgesloten SE-vak (zoals CKV)
mag voor dit vak in het volgend leerjaar één herkansingstoets/opdracht maken
over de stof van het hele voorgaande leerjaar. Ook een SE-toets uit periode 4
kan in periode 1 van het volgende schooljaar herkanst worden. Na overleg met
de betrokken docent volg je een remedieertraject om je voor te bereiden op
deze herkansing.Dit kost één herkansing in het volgend leerjaar.
5. Het zonder geldige reden overschrijden van de uiterste inleverdatum van
een actieve taak wordt aangemerkt als een onregelmatigheid (in de zin
van de regelgeving) en de procedure rond onregelmatigheden is hier van
toepassing. Gebruikelijk is dat de schoolleiding het cijfer 1 toekent met de
mogelijkheid om voor een door de schoolleiding vast te stellen datum de
actieve taak alsnog in te leveren onder inhouding van 1 herkansing en/of
met vooraf aangegeven aftrek in punten van het eindcijfer.
6. Mocht het vervallen van een herkansingsrecht de overgang naar een volgend
leerjaar in de weg staan, dan kan de teamleider aan het einde van het
schooljaar besluiten de leerling alsnog een herkansingsrecht toe te kennen.
Bevorderen
De overgangsnormen zijn afgeleid van de slaag-/ zakregeling voor Vwo. De
overgangsnormen zijn gebaseerd op hele cijfers afgeronde gemiddelden. Elk vak
dat een leerling afrondt met een 5 telt als 1 tekort. Elk vak dat een leerling afrondt
meteen 4 telt als 2 tekorten. Elk vak dat een leerling afrondt met een 3 of lager telt
als 3 tekorten.

Om bevorderd te kunnen worden naar Vwo 5 zal de leerling alle toetsen, actieve taken
en handelingsdelen die bepalend zijn voor de overgang naar Vwo 5 afgerond
moeten hebben. Voor de handelingsdelen geldt dat deze met minimaal een V
afgerond moeten zijn.
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Voorwaarden voor bevordering naar Vwo 5:
Aantal tekorten:

Bevorderd naar:

Gemiddelde score
op alle vakken:
n.v.t.
≥ 6,0
≥ 6,0

0–1
Vwo 5
2
Vwo 5
3 in 2 vakken
Vwo 5
Aanvullende bepalingen:
- Er mag maximaal 1 tekort zijn voor de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde.
- De eindbeoordeling voor het vak LO is een V (voldoende) of G (goed).
- Van de vakken Studium Generale en CKV telt maximaal 1 vak mee als 1
compensatiepunt of tekort.
- De vakken Cambridge, Universitaire Modules en Cultuur & Wetenschap
(C&W) tellen niet mee voor het bepalen van de overgang.
Bespreekzone
Op voorstel van de teamleider kan een leerling met een lijst die niet voldoet aan
bovenstaande eisen in bespreking genomen worden in de rapportvergadering. Deze
leerling moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarde:
• 4, overige vakken 6 of hoger en onvoldoende compensatie
• 5+5, overige vakken 6 of hoger en voldoende compensatie. De beide
onvoldoendes zitten in de eindcijfers van de vakken Nederlands,
Engelsof wiskunde
• 5+5, overige vakken 6 of hoger en onvoldoende compensatie. Daarnaast is
er maximaal één tekort in één van de eindcijfers van de vakken
Nederlands,Engels en wiskunde
• 4 + 5, overige vakken 6 of hoger en onvoldoende compensatie. Het cijfer 4 is
niet behaald op wiskunde, Nederlands of Engels
• 5 + 5 + 5, overige vakken 6 of hoger en voldoende compensatie. De
compensatie is verdeeld over tenminste twee vakken. Daarnaast is er
maximaal één tekort in één van de eindcijfers van de vakken
Nederlands,Engels en wiskunde
• 5 + 5 + 4, overige vakken 6 of hoger en voldoende compensatie. De
compensatie is verdeeld over tenminste drie vakken. Daarnaast is er
maximaal één tekort in één van de eindcijfers van de vakken
Nederlands,Engels en wiskunde
Bespreken van een leerling in de overgangsvergadering houdt in dat door docenten,
mentor en teamleider in de overgangsvergadering ingeschat wordt of de leerling
kansrijk kan zijn in het volgende jaar na het doorlopen van een reparatietraject.
Indien een leerling kansrijk is wordt een reparatietraject aangeboden. Voldoet de
leerling aan de vereisten van het reparatietraject dan wordt hij/zij alsnog bevorderd
naar VWO 5. Het reparatietraject is een schriftelijk vastgelegd individueel programma
waarin in iedergeval is opgenomen:
- Welke taken (o.a. toetsen en opdrachten) een leerling moet uitvoeren en
met welke beoordeling.
- Welke werkhouding van een leerling verwacht wordt.
- Welke ondersteuning de school hierbij biedt.
10
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Uitzonderlijke omstandigheden
De teamleider kan, wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden
(bijvoorbeeld t.a.v. gezondheid), een leerling bevorderen naar VWO 5, dan wel ter
bespreking opvoeren in de overgangsvergadering.
Herbeoordeling
Als een leerling het niet eens is met een toegekend cijfer voor een schriftelijke toets,
mondelinge toets of een praktische opdracht, dient de leerling de volgende
procedure in acht te nemen:
- De leerling vraagt binnen vijf werkdagen, nadat het werk individueel
besprokenis, een herbeoordeling aan.
- In deze aanvraag, die schriftelijk moet worden ingediend, wordt
beargumenteerd aangegeven, waarom bezwaar wordt aangetekend. De
aanvraag wordt ingeleverd bij de teamleider.
- De teamleider beoordeelt of de argumentatie voldoende is om een
herbeoordeling toe te kennen. Als dat het geval is, wordt het werk ter
beoordeling voorgelegd aan een docent uit dezelfde vaksectie.
- Bij de herbeoordeling kan het cijfer hoger, gelijk dan wel lager worden
vastgesteld. Het laatst gegeven cijfer is bindend.
- In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de rector.
- Voor het geval de leerling het niet eens is met de herbeoordeling of het
genomen besluit kan de leerling in beroep gaan op grond van het
Examenreglement O2G2.
Onregelmatigheden
Wanneer een leerling bij een toets, praktische opdracht of handelingsdeel zich aan
onregelmatigheden schuldig maakt wordt het Examenreglement O2G2 (zie website)
gehanteerd. Bij onregelmatigheden kan het bijvoorbeeld gaan om: spieken, plagiaat,
het gebruik of laten afgaan van elektronische hulpmiddelen (o.a. smartphone) bij
toetsen en practica en zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets.
Op grond van het Eindexamenbesluit VO kan de school, na raadpleging van de
betrokkenen, maatregelen nemen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is
dat het cijfer 1,0 wordt toegekend. Het Examenreglement O2G2 is in te zien op de
websitevan het Montessori Lyceum Groningen.
Citaten, parafrasen en plagiaat
Handelingsdelen, actieve taken en het profielwerkstuk worden uiteraard door de
leerling zelf gemaakt, al dan niet in (bij de begeleider bekende) samenwerking met
medeleerlingen. Hierin is het opnemen van citaten en parafrasen (een parafrase is
een in eigen woorden weergegeven citaat) toegestaan, mits als zodanig
aangegeven en voorzien van een volledige bronvermelding. Dit geldt voor zowel
11

12

tekst- als beeldmateriaal.
Onder plagiaat verstaan we het opnemen van citaten en parafrasen op een zodanige
wijze dat de schijn gewekt wordt dat het om eigen kennis en inzichten gaat.
Plagiaat wordt aangemerkt als een onregelmatigheid en dat betekent dat bij
constatering de schoolleiding na raadpleging van de betrokkenen maatregelen zal
nemen. Dit kan variëren van het ontzeggen van verdere deelname aan het
schoolexamen tot het geheel of gedeeltelijk overmaken van het betreffende
onderdeel van het schoolexamen, dan wel het toekennen van het cijfer één.
9. Aanvullende voorzieningen.
Algemeen
In de onderbouw is vastgesteld of een leerling recht heeft op aanvullende
voorzieningen. Dit is ook van toepassing in de bovenbouw, tenzij:
- Dit recht in strijd is met de regelgeving met betrekking tot examens.
- In de onderbouw is aangegeven dat het verleende recht alleen in de
onderbouwvan toepassing is.
Indien een leerling in de bovenbouw geen recht meer heeft op aanvullende
voorzieningen, maar daar wel recht op denkt te hebben, kan de leerling tot uiterlijk 1
week voor de eerste toetsweek via de mentor contact opnemen met het IOT (intern
ondersteuningsteam). Het IOT adviseert op basis van de bekende gegevens (al dan
niet met een rapportage van een extern deskundige) het bevoegd gezag omtrent het
gebruik maken van bijzondere regelgeving. Het bevoegd gezag besluit of een
leerling voor bijzondere regelgeving in aanmerking komt. De onderwijsinspectie kan
om inzage in de rapportage over deze leerlingen vragen.
Leerlingen met een buitenlandse nationaliteit voor wie Nederlands niet de
moedertaal is en die korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een
aanvraag doen voor aanvullende voorzieningen. Ook deze aanvragen worden
eerst gecontroleerd en daarna op verzoek voorgelegd aan de onderwijsinspectie.
Verlenging van tijdsduur bij toetsen
Als leerlingen recht hebben op verlenging is de duur van de tijdsverlenging:
Tijdsduur toets
Aantal minuten verlenging
45 minuten
+ 10 minuten
60 minuten
+ 10 minuten
75 minuten
+ 15 minuten
90 minuten
+ 20 minuten
120 & 150 minuten + 30 minuten
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JAAROVERZICHT 2022–2023

Jaar 3,4 & ath.5

Periode 1
Kennismaking leerlingen

di 30 augustus 2022

Studium Generale Carrousel h4 & ath.4

do 1 september

Schoolfotograaf

vr 23 september – ma 26 september

Studievoorlichting ath. 5

wo 28 september

Herfstvakantie

ma 10 oktober – vr 14 oktober

Toetsweek periode 1, jaar 3, 4 & ath.5

wo 2 november – do 10 november

Alympiade ath. 5 met WIA

vr 11 november

Periode 2
Start periode 2

ma 14 november 2022

Beroepenspeeddate ath.3

wo 23 november 19.00-20.15 uur

Beroepenspeeddate h3

do 24 november 19.00-20.15 uur

Mentorspreekavond

di 29 november en wo 30 november

Terugkomdag/informatiemarkt h4 & ath.5
Hanze tech Xpeditie h3
Voorlichting techniekberoepen ath.3
1000 stemmen, CKV & Maatschappijleer

vr 2 december

Inhalen/ herkansen toetsweek P1

vr 9 december

Terugkomdag/ informatiemarkt h4 en ath.5

vr 10 december

Binnensportdag h3 & ath.3

di 20 december

Kerstviering leerlingen en docenten

vr 23 december

Kerstvakantie

ma 26 december t/m vr 6 januari

Toetsweek periode 2, jaar 3,4 & ath. 5

ma 16 januari t/m di 24 januari

Profielkeuzeavond ath.3

wo 25 januari

Profielkeuzeavond h3

do 26 januari

vr 2 december
wo 7 december

Periode 3
Start periode 3

ma 30 januari 2023

Uitdelen keuzekaarten jaar 3

ma 6 februari t/m vr 10 februari

Mentorspreekavond

ma 13 februari en d1 14 februari

Inhalen/ herkansen toetsweek P2

wo 15 februari

HanzeXperience, Havo 4

di 21 februari 9.00-12.00 uur

Voorjaarsvakantie

ma 27 februari t/m vr 3 maart

Deadline inleveren profielkeuzekaarten

vr 17 maart

BIC-week

ma 20 maart t/m vr 24 maart

Uitwisseling jaar 4

ma 20 maart t/m vr 24 maart

Toetsweek periode 3, jaar 3,4 & ath.5

ma 3 april t/m wo 12 april

2 paasdag

ma 10 april

e

Periode 4
Start periode 4

ma 17 april 2023

Meivakantie

ma 24 april t/m vr 5 mei

Stage jaar 3

ma 15 mei t/m wo 17 mei

Mentorspreekavond

di 16 mei en wo 17 mei

Hemelvaart

do 18 mei – vr 19 mei

Inhalen/herkansen toetsweek P3

di 23 mei

Tweede pinksterdag

ma 29 mei

Buitensportdag jaar 4

wo 14 juni

Buitensportdag ath.5

di 20 juni

Toetsweek periode 4, jaar 3,4 &ath.5

wo 28 juni – do 6 juli

Inhalen/herkansen toetseek P4

vr 7 juli en ma 10 juli

Herkansingen & Specials

di 11 juli

Boeken inleveren

ma 17 juli

Zomervakantie

ma 24 juli

Toetsenoverzicht

4 vwo

aardrijkskunde

periode

weegfactor
4v SE

leerstofomschrijving

vorm

toets

domeinen

2022-2023

1

schriftelijk

t1.1

1

Systeem aarde deel 1

C

2

schriftelijk

t2.1

1

Globalisering

B

3

schriftelijk

t3.1

1

Klimaatverandering

4

schriftelijk

at4.1

1

Practische opdracht Zuid-Amerika sociaal-geografisch (aardrijkskundige vaardigheden)

opmerking

A

Toetsenoverzicht

periode

vorm

toets

1

schriftelijk

t1.1

4

at1.1

1

t2.1

4

at2.1

1

t3.1

4

at3.1

1

schriftelijk

t4.1

4

practicum

at4.1

1

schriftelijk
2

schriftelijk
3

4

4 vwo
weegfactor
4v

biologie
leerstofomschrijving
H1 gedrag & h2: Cel en Leven

2022 - 2023

diverse practica aansluitend bij de lesstof.

H3 wetenschappelijk onderzoek & H4 Voortplanting
diverse practica aansluitend bij de lesstof.

H5 erfelijkheid & H6 Soorten en populaties
diverse practica aansluitend bij de lesstof.
H7 Evolutie & H8 kenmerken van ecosystemen
diverse practica aansluitend bij de lesstof.

Toetsenoverzicht
periode

vorm

4 VWO

bewegen, sport en maatschappij

weeg-

leerstofomschrijving

toets

factor

SE
1

domeinen

2022 - 2023

t1.1

1

Opdracht warming up (theorie)

at1.1

1

Spel (La Crosse 2/3 + spelregeltoets 1/3) (1/2) & Atletiek (springen) (praktijk)

t2.1

1

Toets inleiding, 1.2 + H2 + inhoud lessen (theorie 60 min.)

at2.1

1

Bewegen & regelen
Vaardigheden
Bewegen

2

Vaardigheden
Netspelen: Volleybal / Badminton(2/3 praktijk & 1/3 spelregeltoets) (praktijk & theorie)

3

Bewegen & regelen

t3.1

1

Zelf lesgeven in 2 of 3 tallen + reflectie

at3.1

1

Vechtsport / zelfverdediging (praktijk)

at4.1

1

Scheidsrechter sportdag + reflecties (praktijk en theorie) *

at4.2

1

Softbal praktijk (2/3) + spelregeltoets (1/3) (praktijk en theorie)

Bewegen
Bewegen & regelen
Vaardigheden
Bewegen

4

Bewegen & regelen
Vaardigheden
Bewegen

Opmerking:

Praktijkonderdelen zijn niet herkansbaar.
* Let op: presentieplicht bij zelf lesgeven, zie reader voor details

PTA

4 vwo

bedrijfseconomie

periode

weegfactor
SE

leerstofomschrijving

vorm

toets

domeinen

herkansbaar

2022 - 2023 (M4v)

1

Schriftelijk

t1.1

1

Financiële zelfredzaamheid H1 t/m H4

A,B1

Ja

2

Schriftelijk

t2.1

1

Bedrijf starten H1, H2 en H6 + Onderneem het zelf H1

A,B,F

Ja

3

Schriftelijk

t3.1

1

Onderneem het zelf H2 en H3 + Financiële zelfredzaamheid H7

A,B,D2

Ja

4

Schriftelijk

t4.1

1

Financiële zelfredzaamheid H5, H6 en H8

A,B1

Nee

Opmerking: De docent kan bij de beoordeling van de taken werken met tussentijdse beoordelingen die onderdeel
uitmaken van het cijfer op de taak. De weging van deze beoordelingen op het cijfer van de taak
wordt aan het begin van elke periode op de studiewijzer en op magister gepubliceerd.

Toetsenoverzicht
periode

vorm

toets

4 vwo

Cambridge English

weegfactor
4V SE

leerstofomschrijving
2022 - 2023

1

Schriftelijk

t1.1

1

Reading and Use of English + vocabulary Compact Advanced

2

Schriftelijk

t2.1

1

Reading and Use of English + vocabulary Compact Advanced

Mondeling

at2.1

1

Speaking Part 2; the long turn

3

Schriftelijk

t3.1

1

Writing

Schriftelijk

at3.1

1

Writing file: average mark of the writing assignments of P1, P2 and P3

4

Schriftelijk

t4.1

1

Reading and Use of English + vocabulary Compact Advanced

Schriftelijk

t4.2

1

Listening: final mark is the average of the listening tests this year.

Opmerking:

domeinen

periode

vorm

1

schriftelijk

2

schriftelijk

3

4

schriftelijk

schriftelijk

ckv

4 vwo

Toetsenoverzicht
toets

weegfactor
4v

leerstofomschrijving

2

Thema-opdrachten

at1.1

1

t2.1

2

at2.1

2

Culturele Activiteiten 1 (O/V/G) (1X)
Kunstportfolio (1x)
Thema-opdrachten (2x)
Reflectieopdracht periode 1 & 2 (toets) (1x)
Culturele Activiteit 2 = cultureel erfgoed (O/V/G) (1x)
Culturele Activiteit 3 (O/V/G) (1X)
Kunstportfolio (1x) (O/V/G) (1X)

t3.1

2

at3.1

1

t4.1

2

at4.1

2

domeinen

2022 - 2023

t1.1

2 Thema-opdrachten onderzoek (2x)
Workshop volgen (1x)
1 Culturele Activiteit 4 = verbonden aan je onderzoek (O/V/G) (1X)
Kunstportfolio (1x)
2 Thema-opdrachten onderzoek (2x)
Eindreflectie opdracht domein D Verbinden (1x)
2 Culturele Activiteit 5 (O/V/G) (1X)
Kunstportfolio (1x)

Opmerking:

* Over het hele jaar verspreid mag je maximaal 1 Culturele Activiteit missen.
Zie voor alle omschrijvingen "Roadmap" van CKV
Inleverdata van alle opdrachten per periode de eerste week na de toetsweek,
behalve in periode 4: dan een week voorafgaand aan de toetsweek!

A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Toetsenoverzicht
periode

vorm

toets

4 vwo

Cultuur & wetenschap

weegfactor

leerstofomschrijving

SE

2022 - 2023

1

schriftelijk

t1.1

1

Het heelal

2

schriftelijk

t2.1

1

De Romeinen

3

schriftelijk

t3.1

1

Het kwaad

4

schriftelijk

t4.1

1

Sporen van religie in kunst en literatuur

domeinen

periode

1

vorm

Duits

4 vwo

Toetsenoverzicht
toets

weegfactor

4v

leerstofomschrijving
SE

2022 - 2023

schriftelijk

t1.1

1

Gramm (K1) + idioom reader + luister- (ERK-streefniveau B1) en leesvaardigheid (ERK-streefniveau B1)

schriftelijk

at1.1

1

Dossier Kriminalroman

2

schriftelijk

Lit
t2.1

1

Gramm (K2) + idioom reader + luistervaardigheid (ERK-streefniveau B1)

3

mondeling

t2.2

1

schriftelijk

t3.1

1

schriftelijk

at3.1

1

Opdracht spreek vaardigheid (presentatie/monoloog: ERK-streefniveau B1)
Gramm (K3/4) + idioom reader + luister- (ERK-streefniveau B1/B2) en
leesvaardigheid (ERK-streefniveau (B1/B2)
Dossier Roman

schriftelijk

Lit
t4.1

1

mondeling

t4.2

1

4

Opmerking:

Literatuur (Roman: Das Versprechen)

Literatuur (Roman: der Vorleser)
Gramm (K5) + idioom reader + schrijfvaardigheid (inform./pers.brief: ERK-streefniveau A2/B1). Toetsfocus:
leesvaardigheid/tekstbegrip
Opdracht gespreks vaardigheid (discussie/interactie: ERK-streefniveau B1)

domeinen

PTA

4 vwo

economie

periode

weegfactor
SE

leerstofomschrijving

vorm

toets

domeinen

herkansbaar

2022 - 2023 (M4v)

1

Schriftelijk

t1.1

1

Levensloop H1 t/m H5

A,B,C,E,F,G,H,I

Ja

2

Schriftelijk

t2.1

1

Levensloop H6 + H7 en Vraag & Aanbod H1 + H2

A,B,C,E,F,G,H,I

Ja

3

Schriftelijk

t3.1

1

Vraag en Aanbod H3 t/m H6

A,D,E,F,G,H

Ja

4

Schriftelijk

t4.1

1

Marktgedrag H1, H2, H3 en H4 t/m § 4.5

A,D,F

Nee

Opmerking: De docent kan bij de beoordeling van de taken werken met tussentijdse beoordelingen die onderdeel

uitmaken van het cijfer op de taak. De weging van deze beoordelingen op het cijfer van de taak wordt
aan het begin van elke periode op de studiewijzer en op magister gepubliceerd.

Toetsenoverzicht

4 vwo

Engels

periode

weegfactor
4v SE

leerstofomschrijving

vorm

toets

2

2022 - 2023
Reading and writing Test Genres

1

Schriftelijk

t1.1

2

Schriftelijk

t2.1

2

Test Reading, vocabulary and writing

at2.1

2

Application Project

t2.2

1

Listening Test 1

lit
Schriftelijk/Mond
Schriftelijk

Read Novel 1 from the reading list.(see also PTA Literature!)

lit
3

Read Novel 2 from the reading list.(see also PTA Literature!)

Mondeling

t3.1

2

Book discussion about Novel 2

Schriftelijk

t3.2

2

Test Reading and vocabulary Exam Book

Schriftelijk

t3.3

1

Listening Test 2

lit
4

Read novel 3 from the reading list "dystopian novels".

Schriftelijk

t4.1

2

Test Exam Reading and Exam Vocabulary

Schriftelijk

at4.1

2

Dystopian Novel project

lit

Opmerking:

Hand in complete literature file.

domeinen

Toetsenoverzicht

4 vwo

Frans

periode

vorm

toets

weegfactor
4v SE

leerstofomschrijving

1

schriftelijk

t1.1

2

schriftelijk

t2.1

3

schriftelijk

t3.1

1

Literatuur

lit
1

Chapitre 2 en herhaling en Luistervaardigheid
Literatuur

lit

4

2022 - 2023
Chapitre 1 en leesvaardigheid

1

Chapitre 4 en herhaling
Literatuur

lit
schriftelijk

at3.1

1

Informele brief

schriftelijk

t4.1

1

Chapitre 5 en herhaling
Literatuur

lit
mondeling

at4.1

1

Opmerking:

Mondeling Gespreksvaardigheid

Toetsenoverzicht

4vwo

Geschiedenis

periode

weegfactor

leerstofomschrijving

vorm

toets

SE
1

2

3

4

domeinen

2022 - 2023

schriftelijk

t1.1

3

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen

A,B,D

schriftelijk

at1.1

1

Enkele opdrachten, samenhangend met de leerstof, worden individueel of in
groepsverband gemaakt en vormen samen met het dossier het cijfer van de praktische opdracht.

A,B,D

schriftelijk

t2.1

3

Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

A,B

schriftelijk

at2.1

1

Enkele opdrachten, samenhangend met de leerstof, worden individueel of in
groepsverband gemaakt en vormen samen met het dossier het cijfer van de praktische opdracht.

A,B

schriftelijk

t3.1

3

schriftelijk

at3.1

1

17e en 18e eeuw: Republiek der Verenigde Nederlanden, Verlichtingsideeën en de democratische
revoluties
Enkele opdrachten, samenhangend met de leerstof, worden individueel of in
groepsverband gemaakt en vormen samen met het dossier het cijfer van de praktische opdracht.

schriftelijk

t4.1

3

opmerking

De Verenigde Staten: van Britse kolonie naar een wereldmacht

Leerstof uit eerdere periodes wordt in latere periodes bekend verondersteld en zal dus ook in latere
toetsen opnieuw worden bevraagd.

A,B,C,D
A,B,C,D

A,B,C

Toetsenoverzicht
periode

vorm

1

toets

at1.1
at1.2

2

at2.1
at2.2

3

at3.1
at3.2

4

schriftelijk

at4.1
at4.2

4 vwo

kunst (beeldend)

weegfactor
SE

leerstofomschrijving

1

vaktheorie thema 1 opdrachten, zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

3

vakpraktijk: thema 1 opdrachten: zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

1

vaktheorie thema 1 & 2 opdrachten, zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

3

Vakpraktijk: thema 1 & 2 opdrachten: zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

1

vaktheorie thema 2 & 3 opdrachten, zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

3

Vakpraktijk: thema 2 & 3 opdrachten: zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

1

vaktheorie thema 3 opdrachten en toets, zie werkschema, zo ook inleverdatum in
Vakpraktijk: thema 3 opdrachten: zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

3

SE

2

3

4

schriftelijk

schriftelijk

schriftelijk

schriftelijk

1

at1.1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (TAAL VAN KUNST)
Vaktheorie: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

at1.2

3

Vakpraktijk: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

1

at2.1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (Cultuur van de Kerk in de 11de tm 14de
eeuw)
Vaktheorie: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

at2.2

3

Vakpraktijk: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

t3.1

1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (Burgerlijke cultuur in de 17de eeuw)

at3.1

1

1

Vaktheorie: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

at3.2

3

3

Vakpraktijk: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

t4.1

1

1

at4.1

1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (CULTUUR VAN HET MODERNE)
Vaktheorie: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

at4.2

3

3

Vakpraktijk: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

SE

6

schriftelijk

schriftelijk

2

at5.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (MASSACULTUUR)
Vaktheorie: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

at5.2

5

Vakpraktijk: opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

t6.1

2
2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (JONGERENCULTUREN)
Vaktheorie: eindexamen opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

5

Vakpraktijk: eindexamen opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

2
2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (EINDEXAMEN TRAINING)
Vaktheorie: eindexamen opdrachten zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

8

Eindexamen expositie opdracht: zie werkschema, zo ook inleverdatum in magister

at6.2
7

schriftelijk

t7.1
at7.1
at7.2

B
A, C
B
A, C
B

A
A,C
B
A, B, C
A, C
B
A,B,C
A,C
B
A,B,C
A,C
B

2024 - 2025

t5.1

at6.1

A, C

kunst (beeldend)

6 vwo
5

B

2023 - 2024

t1.1

t2.1

A, C

kunst (beeldend)

5 vwo
1

domeinen

2022 - 2023

Opmerking: Discipline opdrachten:

Voor Kunst Algemeen dien je in VWO 5 & 6 minimaal naar 1
theatervoorstelling, 1 dansvoorstelling, 1 muziek optreden, 1 film en 1
expositie te gaan. De kosten hiervoor betaal je voor een deel zelf (€ 15) de
andere kosten worden betaald door school, zelf zorg je ervoor dat je altijd je
CJP kaart bij je hebt. Aan het begin van het schooljaar krijg je te horen naar
welke voorstellingen, exposities, optreden we gaan, hier kan je deels ook een
keuze in maken. Bij elke voorstelling dien je een verslag te maken waar in je
ingaat op de beschouwingsaspecten van die betreffende discipline.
KUA:
Het SE cijfer Kunst wordt gemiddeld met het cijfer voor het eindexamen (CE)
Kunst Algemeen.
Het eindexamen in 2025 bestaat uit: 1= Cultuur van de Kerk in de 11de tm
14de eeuw, 2= Burgerlijke cultuur in de 17de eeuw en 3=Cultuur van het
Moderne in de 1ste helft van de twintigste eeuw en 4=Massacultuur in de 2de
helft van de 20ste eeuw tot heden.
Leren voor het examen uit het tekstboek Bespiegeling en de daarbij horende
vragen cq opdrachten uit het werkboek. Plus het beschouwingsschema en de
begrippen van de kunstdisciplines.
Na toetsweek 3, eindexamenjaar, ga je als klas verplicht op excursie voor
KUA als voorbereiding voor het examen. Heb je je niet zonder goede reden
afgemeld voor of tijdens de excursie gaat er 1 punt van je toetscijfer kua
periode 3 af.
KUBV:
* Een aantal activiteiten die georganiseerd worden voor Kunst Beeldend
hebben een verplicht karakter en kunnen buiten de lestijden plaatsvinden.
** Inleveren van opdrachten moet volgens de inleverdatum van het
werkschema. (uiterlijk de laatste les voor de toetsweek van de desbetreffende
periode).
Domeinen: de domeinen bij de T(heorie) onderdelen verwijzen naar de
domeinen van kunst algemeen. De domeinen bij de AT (actieve taak)
verwijzen naar de domeinen van kunst beeldend

A,B,C
A,C
B
A,B,C
A,C
B
A,B,C
A,C
B

Toetsenoverzicht
periode
1
2
3
4

vorm

toets

4 vwo

kunst (DRAMA)

weegfactor
SE

Leerstofomschrijving
2022- 2023

schriftelijk

at1.1

1

Vaktheorie: Recentie over rol van klasgenoot

presentatie

at1.2

3

Vakpraktijk: Rolopbouw vanuit verschillende ingangen

mondeling

at2.1

1

Vaktheorie: Reflectieverslag vertellend spelen

A,C

presentatie

at2.2

3

Vakpraktijk: Vertellend spelen vertellen voor publiek

B,C

mondeling

at3.1

1

Vaktheorie: Speelstijlen Episch theater en Tragedie presentatie

A,B

presentatie

at3.2

3

Vakpraktijk: Presentatie twee korte stukken Episch en tragedie

B,C

mondeling

at4.1

1

Vaktheorie: Speelstijlen Commedia dell'arte, absurdisme

A,B

presentatie

at4.2

3

Vakpraktijk: Presentatie waarin alle speelstijlen worden samengebracht tot 1 coherent geheel.

SE

2

3

4

t1.1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (TAAL VAN KUNST)

schriftelijk

at1.1

1

Vaktheorie: Spelcasus maken

presentatie

at1.2

3

Vakpraktijk: Spelpresentatie "de Vloer op" met onbekende casus

schriftelijk

t2.1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (Cultuur van de Kerk in de 11de tm 14de eeuw)

7

B

A
A,C

schriftelijk

at2.1

1

Vaktheorie: Reflectieverslag op improvisatie

presentatie

at2.2

3

Vakpraktijk: Monoloog

schriftelijk

t3.1

1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (Burgerlijke cultuur in de 17de eeuw)

mondeling

at3.1

1

1

Vaktheorie: Reflectieverslag Monoloog.

presentatie

at3.2

3

3

Vakpraktijk: Doelgroepenproductie: beoodeling inhoud en dramaturgie

B
A,B,C
A,C
B
A,B,C
A
B,C

schriftelijk

t4.1

1

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (CULTUUR VAN HET MODERNE)

mondeling

at4.1

1

1

Vaktheorie: Speelstijl en onderzoek doelgroep

A,C

presentatie

at4.2

3

3

Vakpraktijk: Presentatie Doelgroepproductie.

B,C

A,B,C

kunst (DRAMA)

SE

6

B

2023 - 2024

schriftelijk

6 vwo
5

A,C

kunst (DRAMA)

5 vwo
1

domeinen

2024 - 2025

schriftelijk

t5.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (MASSACULTUUR)

schriftelijk

at5.1

2

Vaktheorie: Toneel tekst bewerking

presentatie

at5.2

5

Vakpraktijk: Speltoets examentraining

schriftelijk

t6.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (JONGERENCULTUREN)

A,B,C
A,C
B
A,B,C

mondeling

at6.1

2

Vaktheorie: Tekst en rolanalyse (voorwerk EEP)

presentatie

at6.2

5

Vakpraktijk: Tussentijdse speltoets

schriftelijk

t7.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (EINDEXAMEN TRAINING)

A,B,C

presentatie

at7.1

2

Vaktheorie: EEP Opdracht Randzaken en nawerk

A,B,C

presentatie

at7.2

8

Eind Examen Presentatie EEP

Opmerking: Discipline opdrachten:

Voor Kunst Algemeen dien je in VWO 5 & 6 minimaal naar 1 theatervoorstelling, 1
dansvoorstelling, 1 muziek optreden, 1 film en 1 expositie te gaan. De kosten hiervoor
betaal je voor een deel zelf (€ 15) de andere kosten worden betaald door school, zelf
zorg je ervoor dat je altijd je CJP kaart bij je hebt. Aan het begin van het schooljaar
krijg je te horen naar welke voorstellingen, exposities, optreden we gaan, hier kan je
deels ook een keuze in maken. Bij elke voorstelling dien je een verslag te maken waar
in je ingaat op de beschouwingsaspecten van die betreffende discipline.
KUA:
Het SE cijfer Kunst wordt gemiddeld met het cijfer voor het eindexamen (CE) Kunst
Algemeen.
Het eindexamen in 2025 bestaat uit: 1= Cultuur van de Kerk in de 11de tm 14de eeuw,
2= Burgerlijke cultuur in de 17de eeuw en 3=Cultuur van het Moderne in de 1ste helft
van de twintigste eeuw en 4=Massacultuur in de 2de helft van de 20ste eeuw tot heden.
Leren voor het examen uit het tekstboek Bespiegeling en de daarbij horende vragen cq
opdrachten uit het werkboek. Plus het beschouwingsschema en de begrippen van de
kunstdisciplines.
Na toetsweek 3, eindexamenjaar, ga je als klas verplicht op excursie voor KUA als
voorbereiding voor het examen. Heb je je niet zonder goede reden afgemeld voor of
tijdens de excursie gaat er 1 punt van je toetscijfer kua periode 3 af.
KUDR:
* Een aantal activiteiten die georganiseerd worden voor Kunst Drama hebben een
verplicht karakter en kunnen buiten de lestijden plaatsvinden.
** generale, lange repetities ed zijn verplicht en men dient te denken aan de mede Eind
Examen Kadidaten in de klas.
*** In de EEP is medewerking vereis. Bij te veel Absentie of te weinig inzet zal de
docent in het belang van de groep handelen. Dit kan leiden tot uitsluiting van de
deelname aan de georganiseerde EEP. De leerling dient dan zelf een nieuwe EEP te
organiseren.

A
B

B,C

Toetsenoverzicht
periode
1
2
3
4

vorm

toets

4 vwo

kunst (muziek)

weegfactor
4A SE

leerstofomschrijving

domeinen

2022 - 2023

schriftelijk

at1.1

2

Balansverslag (startpunt leerling bepalen)

A3, C

praktisch

at1.2

3

Klassikaal musiceren (startpunt leerling bepalen)

B1

schriftelijk

t2.1

2

Notenschrift (herhaling onderbouw) & Intervallen (afstand tussen twee noten)

A1, A2

praktisch

at2.1

3

Coveropdracht (verandering muziekstijl)

B1, B2

schriftelijk

at3.1

2

Concertbezoek (individuele reflectie en begripsbepaling a.d.h.v. live uitvoering)

A3, C

praktisch

at3.2

3

Mashup (nummers combineren)

B1, B2

schriftelijk

t4.1

2

Akkoorden (samenklank van drie noten)

A1, A2

schriftelijk

at4.1

3

Songwriting (eigen song schrijven)

B1, B2

5 vwo
5A SE
1

2

3

4

2023 - 2024

schriftelijk

t1.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (TAAL VAN KUNST)

A

schriftelijk

t2.1

2

Luistervaardigheid (vorm en betekenis)

A1, A2

praktisch

at1.1

4

Klassikaal musiceren (startpunt leerling bepalen)

B1

schriftelijk

t2.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (Cultuur van de Kerk in de 11de tm 14de eeuw)

A, B, C

schriftelijk

t2.2

2

Toonladders en toonsoorten (verbanden binnen een toonreeks)

A1, A2

praktisch

at2.1

6

Componeeropdracht (componeer instrumentale muziek)

B1, B2

schriftelijk

t3.1

2

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (CULTUUR VAN ROMANTIEK EN REALISME)

A, B, C

schriftelijk

at3.1

2

1

Concertbezoek (individuele reflectie en begripsbepaling a.d.h.v. live uitvoering)

A3, C

praktisch

at3.2

6

2

Vrije musiceeropdracht (eigen gekozen opdracht die aansluit op persoonlijke leerdoelen)

B1, B2

schriftelijk

t4.1

2

1

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (CULTUUR VAN HET MODERNE)

A, B, C

schriftelijk

t4.2

2

1

A1, A2, A3

praktisch

at4.1

8

4

Luistervaardigheid (solfège)
Doelgroepopdracht (maak muziek voor een bepaalde doelgroep)

B1, B2

6 vwo
SE
5

6

7

2024 - 2025

schriftelijk

t5.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (MASSACULTUUR)

A, B, C

schriftelijk

t5.2

2

Harmonie (functies en verbanden)

A1, A2, A3

praktisch

at5.1

4

Klassikaal musiceren (startpunt leerling bepalen)

B1

schriftelijk

t6.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (JONGERENCULTUREN)

A, B, C

schriftelijk

t6.2

2

Luistervaardigheid (vorm en betekenis)

A1, A2, A3

praktisch

at6.1

4

Vrije musiceeropdracht (eigen gekozen opdracht die aansluit op persoonlijke leerdoelen)

B1, B2

schriftelijk

t7.1

2

Kunst Algemeen: Toets & Opdrachten (EINDEXAMEN TRAINING)

A, B, C

schriftelijk

at7.1

2

Organisatie Eindexamenpresentatie Muziek

A3, C

praktisch

at7.2

10 Eindexamenpresentatie Muziek (presentatie voor extern publiek)

A3, B1, B2

Opmerking: Discipline opdrachten:

Voor Kunst Algemeen dien je in VWO 5 & 6 minimaal naar 1 theatervoorstelling, 1 dansvoorstelling, 1 muziek
optreden, 1 film en 1 expositie te gaan. De kosten hiervoor betaal je voor een deel zelf (€ 15) de andere kosten
worden betaald door school, zelf zorg je ervoor dat je altijd je CJP kaart bij je hebt. Aan het begin van het
schooljaar krijg je te horen naar welke voorstellingen, exposities, optreden we gaan, hier kan je deels ook een
keuze in maken. Bij elke voorstelling dien je een verslag te maken waar in je ingaat op de
beschouwingsaspecten van die betreffende discipline. Overschrijden van de deadline, levert per dag 1 punt
aftrek van het cijfer op.
KUA:
Het SE cijfer Kunst wordt gemiddeld met het cijfer voor het eindexamen (CE) Kunst Algemeen.
Het eindexamen in 2025 bestaat uit: 1= Cultuur van de Kerk in de 11de tm 14de eeuw, 2= Burgerlijke cultuur in
de 17de eeuw en 3=Cultuur van het Moderne in de 1ste helft van de twintigste eeuw en 4=Massacultuur in de
2de helft van de 20ste eeuw tot heden.
Leren voor het examen uit het tekstboek Bespiegeling en de daarbij horende vragen cq opdrachten uit het
werkboek. Plus het beschouwingsschema en de begrippen van de kunstdisciplines.
Na toetsweek 3, eindexamenjaar, ga je als klas verplicht op excursie voor KUA als voorbereiding voor het
examen. Heb je je niet zonder goede reden afgemeld voor of tijdens de excursie gaat er 1 punt van je
toetscijfer kua periode 3 af.
KUMU:
* Een aantal activiteiten die georganiseerd worden voor Kunst Muziek hebben een verplicht karakter en
kunnen buiten de lestijden plaatsvinden.
** Inleveren van opdrachten moet volgens de inleverdatum van het werkschema. Overschrijden van deze
inleverdatum levert per dag een punt mindering op je cijfer op.
*** In de EEP is medewerking vereist. Bij teveel absentie of te weinig inzet zal de docent in het belang van de
groep handelen. Dit kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de georganiseerde EEP. De leerling dient dan
zelf een nieuwe EEP te organiseren.
**** De ontwikking bij het KUMU vindt plaats in samenspel en samenwerking met anderen. Gemiste taken

Toetsenoverzicht

4 vwo

Literatuur

periode

weegfactor
4V SE

leerstofomschrijving

1

vorm
schriftelijk

toets
HD

2

3

Engels: 1 boek lezen

schriftelijk

Duits: 1 boek lezen

schriftelijk

Frans: Fragmenten lezen en opdrachten maken literatuurkatern

schriftelijk

GLO:opdracht
HD

Nederlands: 1 modern boek lezen + middeleeuws boek lezen

schriftelijk

Engels: 1 boek lezen

schriftelijk

Duits: 1 boek lezen

schriftelijk

Frans: Fragmenten lezen en opdrachten maken literatuurkatern

schriftelijk

HD

Nederlands: 1 modern boek lezen

schriftelijk

Engels: 1 boek lezen van de lijst met "Dystopian Novels"

schriftelijk

Duits: Verwerking boek 2

schriftelijk

Frans: Lezen van de eerste helft van de verplichte titel.

schriftelijk

Spaans: Poezie en songteksten
GLO: opdracht

schriftelijk

4

Nederlands: 1 modern boek lezen + leesautobiografie maken

schriftelijk

schriftelijk

schriftelijk

HD

Nederlands: 1 middeleeuws/modern boek lezen + leesdossier

schriftelijk

Engels: Project Dystopian novels

schriftelijk

Duits: Literaire tekst met opdrachten

schriftelijk

Frans: Uitlezen van de verplichte titel.

schriftelijk

Spaans: Literaire tekst met opdrachten
HD = Handelingsdeel; dit is je literatuurdossier voor elke taal.

Opmerking:

domeinen

2022-2023

Je literatuurdossiers (dossier voor elke taal) moeten voldoende afgerond zijn om over te kunnen!

alle E

4 VWO

Toetsenoverzicht

periode

vorm

toets

weegfactor

lo
leerstofomschrijving

SE 2022 - 2023

1

at1.1

1

Atletiek- lopen- 1500 m
Spel- doelspelen handbal & rugby

2

at2.1

1

Turnen - Trampoline / Trapeze
Spel - unihockey

3

at3.1

1

4

at4.1

1

Vechtsport - kickboksen
Dans - maak je eigen videoclip
Spel - basketbal
Spel- beachvolleybal en recreatiespelen
Atletiek- werpen - herhaling discus, kogel en Speer

domeinen

Toetsenoverzicht
periode

1
2

vorm
Schriftelijk

toets

4 vwo

maatschappijleer

weegfactor
4vwo

leerstofomschrijving

domeinen

2022 - 2023

t1.1

1

Toets H1 en H2 en H3

Schriftelijk

t2.1

2

Toets H1 t/m 5

Actieve taak

at2.1

2

PO WLB

3

Actieve taak

at3.1

2

PO analyse ma probleem/ oprichten politieke partij

4

Schriftelijk

t4.1

6

Toets open boek (H1 t/m 8)

A
A,B,C,D,E
A
A,C
A,B,C,D,E

Toetsenoverzicht

4 vwo

maatschappijwetenschappen
leerstofomschrijving

periode

vorm

toets

weegfactor
4vwo

1

Schriftelijk

t1.1

2

Toets H1

2

2022 - 2023

Schriftelijk

t2.1

2

Toets H2

Actieve taak

at2.1

2

PO Identiteit

3

Schriftelijk

t3.1

2

Toets H3

4

Schriftelijk

at4.1

1

AT Literatuuronderzoek

t4.1

2

Toets H4 en H5

Toetsenoverzicht

4 vwo

natuurkunde

periode

weegfactor
SE

leerstofomschrijving

vorm

toets

1

Schriftelijk

2

Schriftelijk

3

Schriftelijk

4

Schriftelijk

t4.1

3

toets over HS 7 en herhaling HS 1 tm 5 (toetsweek 4) -- 90 min --

Practica

at4.1

2

PO

at4.2

1

Practicumportfolio. Tijdens de lessen worden practica uitgevoerd. Van deze practica lever je een
meetplan en/of een verslag in. Dit wordt beoordeeld.
PO over krachten -- deze actieve taak is niet te herkansen --

t1.1

1

domeinen

2022 - 2023
toets over HS 1, 2 en 3 tm 3.3 (toetsweek 1) -- 90 min --

A,C,H,I

In deze periode werk je aan je practicum portfolio at4.1
t2.1

2

toets over HS 3 en 4 en herhaling HS 1 en 2 (toetsweek 2) -- 90 min --

A,C,E,H,I

In deze periode werk je aan je practicum portfolio at4.1
t3.1

3

toets over HS 5 en herhaling HS 1 tm 4 (toetsweek 3) -- 90 min --

A,C,D,E,H,I

In deze periode werk je aan je practicum portfolio at4.1
A,C,D,E,H,I
A,H,I
A,C,E,H,I

PTA
periode

vorm

toets

4 atheneum

Nederlands

weegfactor

leerstofomschrijving

4v
praktische opdracht
1

Leesautobiografie

Lit

Modern boek lezen (1x)
GLO-opdracht

Lit
schriftelijk

t1.1

praktische opdracht

at2.1

mondeling

t2.1

2

schriftelijk

2

E
C, D, E

Discussiemap

C, D

Discussie

B, D

Modern boek lezen (1x)

at3.1

1

GLO-opdracht

E

t3.1

2

Toets leesvaardigheid

A

Middeleeuws/modern boek lezen (1x)

Lit
4

Toets schrijfvaardigheid

C, E

Modern boek lezen (1x)

Lit
3

2022-2023

Lit

Lit
2

SE

domeinen

praktische opdracht

at4.2

mondeling

t4.1

2

Leesdossier

E

Presentatie

B, D, E

Toetsenoverzicht
periode

vorm

toets

4 vwo

scheikunde

weegfactor
SE

leerstofomschrijving

Domeinen

2022 - 2023

1

Schriftelijk

t1.1

2

Toets over hst. 1 en hst. 2
Chemie overal 5e editie - Hoofdstuk 1: Scheiden en reageren en hoofdstuk 2: Bouwstenen van
stoffen

B,C,D

2

Schriftelijk

t2.1

2

Toets over hst. 3 en hst. 4
Chemie overal 5e editie - Hoofdstuk 3: Moleculaire stoffenen hoofdstuk 4: Zouten en zoutoplossingen

B,C,D

3

Schriftelijk

t3.1

2

Toets over hst. 5
Chemie overal 5e editie - Hoofdstuk 5: Reacties van zouten, herhalen hst. 4: Zouten en
zoutoplossingen

Practicum

at3.1

1

Labjournaal: Gemiddeld cijfer uitgewerkte practica uit periode 1 t/m 3

Practicum

at3.2

1

Practicumtoets over kwalitatieve analyse m.b.v. neerslagreacties

Schriftelijk

t4.1

2

Toets over hst. 6 en hst. 7
Chemie overal 5e editie - Hoofdstuk 6: Koolstofverbindingen en hoofdstuk 7: Duurzaamheid

4

Opmerking: Voor elke toets geldt dat de stof van de vorige toetsen als voorkennis wordt beschouwd.

B,C,D,E

A
A
B,C,D,E,F,G
A

Toetsenoverzicht

4 vwo

Spaans

periode

vorm

toets

weegfactor
SE

leerstofomschrijving

1

schriftelijk

t1.1

3

Reporteros 2 Unidad 4 + Unidad 5 lección 1+2

at1.1

1

Schrijfvaardigheid: antes y ahora
Literatura

lit
2

schriftelijk

2022 - 2023

3

t2.1

Reporteros 3: Unidad 1 + prueba de escucha
Spreekvaardigheid (50% van AT4.1)

mondeling

Literatura

lit
3

schriftelijk

t3.1

3

Reporteros 3: Unidad 2

schriftelijk

at3.1

3

Verwerkingstaak Literatura

4

schriftelijk

t4.1

3

Reporteros 3: Unidad 3

mondeling

at4.1

3

spreekvaardigheid deel 2 (telt samen met spreekvaardigheid uit P2)

Opmerking:

Toetsenoverzicht
periode

vorm

toets

4 vwo

wiskunde A

weegfactor

leerstofomschrijving

4v
1

2

3

4

schriftelijk

2022 - 2023

t1.1

4

H1: Systematisch tellen
H2: Verbanden
Vaardigheden 1

schriftelijk

t1.2

1

Vaardighedentoets (beg.les)

schriftelijk

at1.1

2

grafische rekenmachine (afronding eventueel in per.2)

schriftelijk

t2.1

6

H4: Machtsfuncties
H7: Kansen
Vaardigheden 2

schriftelijk

t2.2

2

Vaardighedentoets (beg.les)

schriftelijk

t3.1

10

schriftelijk

t3.2

2

Vaardighedentoets (beg.les)

computer

at3.1

3

statistiek en excel (afronding eventueel in per.4)

schriftelijk

t4.1

10

H6: Veranderingen
H8A: De afgeleide
alle vaardigheden en herhaling machten en H5

schriftelijk

t4.2

2

Opmerking:

H5: Exponentiële functies
H3: Statistiek
Vaardigheden 3

Vaardighedentoets

Domeinen

Toetsenoverzicht

4 vwo

wiskunde B

weegfactor

leerstofomschrijving

periode

vorm

toets

1

schriftelijk

T1.1

1

Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, Vaardigheden 1

2

schriftelijk

T2.1

2

Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4, Vaardigheden 2

3

schriftelijk

T3.1

2

Hoofdstuk 5, Hoofdstuk 6, Vaardigheden 3

4

schriftelijk

T4.1

2

Hoofdstuk 7, Hoofdstuk 8, Vaardigheden 4

4V

2022 - 2023

