Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2020 - 2021
6 vwo
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

PTA COHORT 2018 VWO
maximaal aantal herkansingen VWO cohort 2018:
2018-2019 leerjaar 4: 1
2019-2020 leerjaar 5: 2
2020-2021 leerjaar 6: 4
Het aantal herkansingen kan worden uitgebreid tot vijf in leerjaar 6 indien minimaal één van de vijf
herkansingen een kernvak betreft.
De kandidaat kan per leerjaar per vak maximaal twee examenonderdelen herkansen met inachtneming van
het bepaalde in artikel 13, lid 7 van het examenreglement. Op deze regel geldt de volgende uitzondering: van
een kernvak dat alle herkansbare toetsen conform het programma van toetsing en afsluiting geplaatst heeft in
6 VWO, kan de kandidaat maximaal drie examenonderdelen over het afgeronde schooljaar herkansen.
Deadline instapeisen en inleverdeadline van niet ingeroosterde PO's is steeds de peildatum van de genoemde
periode in het PTA, tenzij anders vermeld.

Wat is het PTA
Het PTA is iets dat je absoluut nodig hebt. In het PTA staan namelijk de eisen voor het schoolexamen (SE) en
het Centraal Examen (CE) per vak aangegeven. In dit PTA vind je de eisen voor jouw leerjaar in detail en voor
de komende leerjaren in hoofdlijnen. Aan het begin van het volgende schooljaar is er een nieuw PTA
beschikbaar met de details voor dat leerjaar.
Van het PTA kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken. Dat kan dan alleen na toestemming en
mededeling van de schoolleiding, die bovendien de inspectie moet inlichten. Er kunnen dus geen wijzigingen
worden aangebracht door docenten of leerlingen, ook niet in onderling overleg.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er fouten in het PTA staan of wijzigingen nodig zijn. Je krijgt dan tijdig te horen
wat er anders moet worden. Het kan ook zijn dat door wetgeving van de overheid iets moet of mag
veranderen. Ook dat krijg je tijdig te horen. Onze ervaring is echter dat er heel weinig wijzigingen nodig zijn.
In het Programma van Toetsing en Afsluiting vind je antwoord op de volgende vragen:
Welke leerstof en vaardigheden moet je beheersen?
Hoe wordt er getoetst (in de vorm van een schriftelijke toets, een mondeling examen, een praktische
opdracht of een handelingsdeel)?
Wanneer is het schoolexamen en hoe lang duurt het?
Is er een inleverdeadline en/of een aftekendeadline?
Hoe zwaar weegt het cijfer?
Is het schoolexamen herkansbaar?
Hoeveel herkansingen gelden er voor een bepaald leerjaar?

Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: mentoraat

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
201
hand 201 gesprek n.a.v. de vragenlijst kwaliteitscholen.nl
Moment:
42
Weegfactor: 1
Je bes preekt de res ul ta ten va n de vra genl i js t met je
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
mentor en ma a kt da a r na a fl oop een kort vers l a gje
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
va n.
Type toets:
Handelingsdeel
je kri jgt va n je mentor een ha ndl ei di ng voor het
Herkansing:
Nee
ma ken va n een vers l a gje.

Aftekendeadline:datumaftekendeadline handelingsdelen
4H/4V/5V
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: Nederlands

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
PO 301 Leesdossier 4V
Moment:
44
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 5
Leerstof:
Leerstof:
In een tweetal lees je dit jaar vier boeken;
Samen met je partner maak je per boek een
praktische opdracht (PO). De opdracht wordt
door de leraar verstrekt. De inleverdeadline van
je leesdossier ligt twee weken voor de peildatum
van pensum 4;
De peilproeven historische letterkunde tellen
mee voor het cijfer van het leesdossier.
Op je uiteindelijke leeslijst in 6v staan ten minste
twaalf titels van verschillende Nederlands of
Vlaamse auteurs, alleen in overleg kun je twee
titels van dezelfde auteur lezen.
Let op: controleer voor je gaat lezen het niveau
van het boek op www.lezenvoordelijst.nl of in de
mediatheek. Je mag in 4V alleen in pensum 1
een boek van niveau 1 of 2 lezen. In 5V mag je
nog één keer niveau 3 lezen, de rest moet
minimaal niveau 4 zijn. In 6V lees je minimaal
één boek van niveau 5; de rest van niveau 4.

302
PO 302 Leesdossier 5V
Moment:
54
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 5
Leerstof:
Leerstof:
In een tweetal lees je dit jaar vier boeken;
Samen met je partner maak je per boek een
praktische opdracht (PO). De opdracht wordt
door de leraar verstrekt. De inleverdeadline van
je leesdossier ligt twee weken voor de peildatum
van pensum 4;
De peilproeven historische letterkunde tellen
mee voor het cijfer van het leesdossier.
Op je uiteindelijke leeslijst in 6v staan ten minste
twaalf titels van verschillende Nederlands of
Vlaamse auteurs, alleen in overleg kun je twee
titels van dezelfde auteur lezen.
Let op: controleer voor je gaat lezen het niveau
van het boek op www.lezenvoordelijst.nl of in de
mediatheek. Je mag in 4V alleen in pensum 1
een boek van niveau 1 of 2 lezen. In 5V mag je
nog één keer niveau 3 lezen, de rest moet
minimaal niveau 4 zijn. In 6V lees je minimaal
één boek van niveau 5; de rest van niveau 4.

401
Moment:
Tijdsduur:

toets 401 spreekvaardigheid (debat)
52
Weegfactor: 20
Je debatteert
20
Leerstof:

Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee

v olgens de v erstrek te richtlijnen.

Let op: dit ex am en is niet herk ansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: Nederlands

402
toets 402 schrijfvaardigheid
Moment:
62
Weegfactor: 50
Dit examen toetst je vaardigheid in het schrijven
Tijdsduur:
210
Leerstof:
van een betoog of beschouwing aan de hand van
Wijze van toetsing: Digitaal
enkele bronnen.
Type toets:
Toets
In principe wordt het examen op de computer
Herkansing:
Ja
gemaakt. Je tekst wordt beoordeeld op: inhoud,
opbouw, samenhang, taalgebruik, lengte en
bronvermelding.

403
toets 403 letterkunde
Moment:
63
Tijdsduur:
30
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee

CE
leesvaardigheid
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
Leerstof: Dit schoolexamen toetst je literaire
Leerstof:

ontwikkeling en literaire vaardigheden. Het
examen bestaat uit een gesprek naar aanleiding
van je leeslijst.

Weegfactor: 1
D it
Leerstof:

ex am en toetst je tek stbegrip. Het bestaat uit
tek sten m et v ragen.
G ebruik v an een woordenboek is toegestaan.
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: Frans

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
401
toets 401 schrijfvaardigheid
Moment:
61
Weegfactor: 25
De s chri jfva a rdi ghei d wordt getoets t dmv een
Tijdsduur:
120
Leerstof:
bri efopdra cht. Beoordel i ng: i nhoud (vol l edi ghei d,
Wijze van toetsing: Schriftelijk
ori gi na l i tei t, dui del i jkhei d), opbouw, correcthei d
en gepa s thei d va n het ta a l gebrui k.
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Gebrui k va n pocketwoordenboeken(F-N en N-F) i s
toeges ta a n.

402
toets 402 literatuur
Moment:
62
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 25
Je kenni s va n en i nzi cht i n de Fra ns ta l i ge l i tera tuur
Leerstof:
wordt getoets t d.m.v. vra gen en opdra chten bi j
l i tera i re teks ten. Li tera tuurtheori e en
l i tera tuurges chi edeni s worden hi erbi j betrokken.
Va na f 4 vwo verza mel je a l l e vers l a gen,
boekproeven etc. di e met l i tera tuur te ma ken
hebben i n een dos s i er. Di t dos s i er heb je nodi g ter
voorberei di ng op de toets l i tera tuur.
Ins ta pei s voor di t exa men i s een goedgekeurd
l ees dos s i er: a l l e boeken va n 4, 5 en 6 vwo
a fgetekend voor week 2.5.
Leerl i ngen wi er l ees dos s i er ni et i s goedgekeurd,
mogen ni et a a n het exa men deel nemen.
Gebrui k va n pocketwoordenboeken(F-N en N-F) i s
toeges ta a n.

403
toets 403 luistervaardigheid
Moment:
62
Weegfactor: 25
De l ui s terva a rdi ghei d wordt getoets t dmv een
Tijdsduur:
60
Leerstof:
geva ri eerde s el ecti e va n l ui s terteks ten (a udi o en
Wijze van toetsing: Luisteren + Kijken
vi deo) met vra gen.
Beoordel i ng vol gens l a ndel i jke normeri ng (CITO)
Type toets:
Toets
Afna me op a dvi es da tum (CITO)
Herkansing:
Ja

404
toets 404 gespreksvaardigheid
Moment:
63
Weegfactor: 25
De ges preks va a rdi ghei d wordt getoets t dmv een
Tijdsduur:
15
Leerstof:
geva ri eerde s el ecti e va n opdra chten. Beoordel i ng:
Wijze van toetsing: Mondeling
i nhoud, vol l edi ghei d, begri jpel i jkhei d, correcthei d,
Type toets:
Toets
gepa s thei d va n het ta a l gebrui k, vl othei d, ui ts pra a k
en i ntona ti e.
Herkansing:
Nee
Ins ta pei s SE Spreekva a rdi ghei d Fra ns : exa menvoca
moet vol doende overhoord zi jn i n ui terl i jk week 3.6
Afna me i n de projectweek

CE
Moment:

CE leesvaardigheid
64

Tijdsduur:
150
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 3
Leerstof:

De l ees va a rdi ghei d wordt dmv een geva ri eerde
s el ecti e va n teks ten en opdra chten bi j het Centra a l
Exa men getoets t. Beoordel i ng vol gens l a ndel i jke
normeri ng.
Gebrui k va n woordenboeken F-N en N-F i s
toeges ta a n.
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: Duits

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
401
toets 401 literatuur
Moment:
61
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 25
Beschrijving
Leerstof:
Je kennis van en inzicht in de Duitstalige literatuur
wordt getoetst d.m.v. vragen en opdrachten bij
literaire teksten. Literatuurtheorie en
literatuurgeschiedenis worden hierbij betrokken.
Opmerkingen
Heel pensum af op de peildatum: 0,2 bonus voor SE
402

402
toets 402 kijk- en luistervaardigheid
Moment:
62
Weegfactor: 25
Beschrijving
Tijdsduur:
60
Leerstof:
De kijk- en luistervaardigheid wordt getoetst d.m.v.
Wijze van toetsing: Luisteren + Kijken
een gevarieerde selectie van luisterteksten (audio
Type toets:
Toets
en video) en opdrachten. Beoordeling volgens
landelijke normering.
Herkansing:
Ja
Heel pensum af op de peildatum: 0,3 bonus voor SE
402
403
toets 403 schrijfvaardigheid
Moment:
63
Weegfactor: 25
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Beschrijving
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De schrijfvaardigheid w ordt getoetst d.m.v. een
gevarieerde selectie van opdrachten.
Type toets:
Toets
Beoordeling: inhoud (volledigheid, originaliteit,
Herkansing:
Ja
duidelijkheid), opbouw , correctheid en gepastheid
taalgebruik.
Opmerkingen
Gebruik van w oordenboeken (D-N en N-D),
briefcorrectiemodel en Spickzettel toegestaan.

404
toets 404 gespreksvaardigheid
Moment:
63
Weegfactor: 25
Beschrijving
Tijdsduur:
20
Leerstof:
De gespreksvaardigheid wordt getoetst d.m.v. een
Wijze van toetsing: Mondeling
gevarieerde selectie van opdrachten.
Type toets:
Toets
Beoordeling: inhoud (volledigheid, uitvoerigheid,
begrijpelijkheid), correctheid en gepastheid van het
Herkansing:
Nee
taalgebruik, vlotheid en uitspraak.
Heel pensum af op de deadline: 0,3 bonus voor SE
404

CE
Moment:
Tijdsduur:

CE leesvaardigheid
64
150

Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 1
Beschrijving
Leerstof:
De leesvaardigheid wordt d.m.v. een gevarieerde
selectie van teksten en opdrachten bij het Centraal
Examen getoetst. Beoordeling volgens landelijke
normering.
Opmerkingen
Het gebruik van woordenboeken naar en vanuit het
Duits is toegestaan, in één of twee delen.
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: Engels

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
401
toets 401 schrijfvaardigheid
Moment:
52
Weegfactor: 25
De s chri jfva a rdi ghei d wordt getoets t d.m.v. een
Tijdsduur:
120
Leerstof:
geva ri eerde s el ecti e opga ven: bri even (formeel /
Wijze van toetsing: Schriftelijk
i nformeel ) da n wel een betoog. Toets vorm wordt
bekend gema a kt a a n begi n pens um 52.
Type toets:
Toets
Het gebrui k va n woordenboeken i s toeges ta a n, zi e
Herkansing:
Ja
exa menbl a d.nl

402
toets 402 kijk- en luistervaardigheid
Moment:
62
Weegfactor: 25
De l ui s terva a rdi ghei d wordt getoets t d.m.v. een
Tijdsduur:
60
Leerstof:
geva ri eerde s el ecti e va n l ui s terteks ten (a udi o en
Wijze van toetsing: Luisteren + Kijken
vi deo) met vra gen en opdra chten.
Type toets:
Toets
Beoordel i ng vol gens l a ndel i jke normeri ng.
Herkansing:
Ja

403
toets 403 literatuur
Moment:
62
Tijdsduur:
120
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 25
Leerstof:

Kennis van en inzicht in de Engelstalige literatuur w orden
getoetst d.m.v. vragen en opdrachten n.a.v. literaire
teksten. Literatuurtheorie en literatuurgeschiedenis
w orden hierbij betrokken.
Instapeis voor dit examen is dat alle mondelingboeken 5V
en 6V afgetekend zijn bij de docent op peildatum 62.
Leerlingen die niet aan de instapeis voldoen, mogen niet
aan dit examen deelnemen.

404
toets 404 gespreksvaardigheid
Moment:
63
Weegfactor: 25
De ges preks va a rdi ghei d wordt getoets t door een
Tijdsduur:
15
Leerstof:
geva ri eerde s el ecti e va n opdra chten. Beoordel i ng:
Wijze van toetsing: Mondeling
i nhoud (vol l edi ghei d, begri jpel i jkhei d), correcthei d,
Type toets:
Toets
gepa s thei d va n ta a l gebrui k, va ri a ti e, vl othei d en
ui ts pra a k.
Herkansing:
Nee
De l eerl i ng ka n verzocht worden de te bes preken
onderwerpen va n tevoren ter goedkeuri ng te
overl eggen a a n de exa mi na tor.
Afna me i n de projectweek.

CE
leesvaardigheid
Moment:
64
Tijdsduur:
150
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 1
De l ees va a rdi ghei d wordt getoets t d.m.v. een
Leerstof:

geva ri eerde s el ecti e va n teks ten en opdra chten bi j
het Centra a l Exa men. Beoordel i ng vol gens
l a ndel i jke normeri ng.
Het gebrui k va n woordenboeken i s toeges ta a n, zi e
exa menbl a d.nl .
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: aardrijkskunde

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Onderzoek in de eigen omgeving
Moment:
44
Weegfactor: 10
Buurtonderzoek
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
Voor deze opdra cht gel dt een a fwi jkende dea dl i ne
di e i n de l es wordt meegedeel d.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Hul pmi ddel en
Bos a tl a s , 55e druk

302
po 302 H3 en H4 Zuid-Amerika
Moment:
54
Weegfactor: 10
PO 302 Hoof dstuk 3 en 4 Zuid-A merika inleverdeadline:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 De Wereld van H1, 2 en 3
Moment:
44
Weegfactor: 20
De Werel d va n, H1, 2 en 3
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Hul pmi ddel en
Bos a tl a s , 55e druk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 H1 en H2
Moment:
52
Tijdsduur:
120
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
H1 en H2
Leerstof:
Hul pmi ddel en
Bos a tl a s , 55e druk

404
toets 404 6V boek en H4 uit 5V boek
Moment:
63
Weegfactor: 40
6V boek en H4 uit 5V boek
Tijdsduur:
150
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Hulpmiddelen
Bosatlas, 55e druk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
CE
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 1
Sys teem a a rde, Gl oba l i s eri ng, Wonen i n Nederl a nd
Leerstof:
en Zui d-Ameri ka
Hul pmi ddel en
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: geschiedenis

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Katern China (alleen voor CM)
Moment:
44
Weegfactor: 5
Chi na : opkoms t va n een werel dma cht.
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Deze PO gel dt a l l een voor l eerl i ngen met een CMprofi el
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

302
po 302 Thema Utrecht (tijdvak 1 t/m 6, domein C)
Moment:
44
Weegfactor: 5
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

303
po 303 Europaproject, tijdvak 10 + thema rechtsstaat (H14) + thema Europa
Moment:
53
Weegfactor: 10
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

304
po 304 Thema Midden-Oosten
Moment:
54
Weegfactor: 10
Po 304 Thema Midden-Oosten
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 Hoofdstuk 1 t/m 5 + thema Islam
Moment:
43
Weegfactor: 10
voor leerlingen met CM-profiel is de weging 5%
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Tijdvak 1 t/m 5
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 Hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10
Moment:
52
Weegfactor: 15
Tijdvak 6 t/m 8
Tijdsduur:
90
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

404

404 Historische context,Republiek + Verlichting, tijdvak 1 t/m 7

Moment:
62
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 25
Hi s tori s che context
Leerstof:

ti jdva k 1 t/m 7
Republ i ek + Verl i chti ng
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: geschiedenis

405
405 Historische context Duitsland + Koude Oorlog, tijdvak 1 t/m 10
Moment:
63
Weegfactor: 25
Hi s tori s che context
Tijdsduur:
90
Leerstof:
ti jdva k 1 t/m 10
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Dui ts l a nd + Koude Oorl og
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
CE
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 1
Leerstof:
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: wiskunde A

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Praktische groepsopdracht
Moment:
52
Weegfactor: 10
Sta ti s ti s ch Onderzoek
Tijdsduur:
450
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Grafische rekenmachine
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 Alle stof t/m pensum 61
Moment:
61
Weegfactor: 40
Al l e s tof t/m pens um 61
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 Alle stof t/m pensum 63
Moment:
63
Weegfactor: 50
Al l e s tof t/m pens um 63.
Tijdsduur:
150
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
CE Alle stof op enkele onderdelen na
Moment:
64
Weegfactor: 1
Al l e s tof op enkel e onderdel en na
Tijdsduur:
180
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Herkansing:
Ja
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Programma van toetsing en afsluiting Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Studie: 6 vwo

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: wiskunde B

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Praktische Groepsopdracht
Moment:
52
Weegfactor: 10
Wi s kunde B-da g
Tijdsduur:
450
Leerstof:
Wijze van toetsing: Praktisch
Grafische rekenmachine
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 Alle stof t/m pensum 61
Moment:
61
Weegfactor: 40
Al l e s tof t/m pens um 61
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 Alle stof t/m pensum 63
Moment:
63
Weegfactor: 50
Al l e s tof t/m pens um 63
Tijdsduur:
150
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
CE Alle stof
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 1
Al l e s tof
Leerstof:
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
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Vak: wiskunde C

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Praktische Groepsopdracht
Moment:
52
Weegfactor: 10
Sta ti s ti s ch Onderzoek
Tijdsduur:
450
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Grafische rekenmachine
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 Alle stof t/m pensum 61
Moment:
61
Weegfactor: 40
Al l e s tof t/m pens um 61
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 Alle stof t/m pensum 63
Moment:
63
Weegfactor: 50
Al l e s tof t/m pens um 63
Tijdsduur:
150
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
CE Alle stof op enkele onderdelen na
Moment:
64
Weegfactor: 1
Al l e s tof op enkel e onderdel en na
Tijdsduur:
180
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Herkansing:
Ja
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Vak: wiskunde D

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Nader te bepalen onderwerp/module
Moment:
54
Weegfactor: 20
Keuzeonderwerp
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Grafische rekenmachine
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 Alle stof t/m pensum 52
Moment:
52
Weegfactor: 20
Al l e s tof t/m pens um 52
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 Alle stof t/m pensum 61
Moment:
61
Weegfactor: 25
Al l e s tof t/m pens um 61
Tijdsduur:
150
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

403
toets 403 Alle stof t/m pensum 62
Moment:
62
Weegfactor: 35
Al l e s tof t/m pens um 62
Tijdsduur:
150
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toeges ta ne hul pmi ddel en: Gra fi s che
rekenma chi ne
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
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Vak: natuurkunde

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Presentatie
Moment:
54
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

302
po 302 Boekproef
Moment:
62
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 3
Leerstof:
Onderzoeken van een zelfgekozen

onderzoeksvraag binnen het domein
geofysica.
Beoordelingscriteria: presentatie, poster,
verslag.

Weegfactor: 3
Theorie uit het domein Relaviteit Beoordelingscriteria:
Leerstof:
beantw oord van de vragen. Type toets: proef met boek in
tw eetallen.

303
po 303 Eigen eXperimenteel Onderzoek (EXO)
Moment:
63
Weegfactor: 16
Uitvoeren van een zelfgekozen experiment waarin gezocht
Tijdsduur:
0,16
Leerstof:
wordt naar verbanden tussen natuurkundige grootheden.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Je moet hiervan een verslag maken. Het EXO moet
tenminste gebaseerd zijn op eerder in 4 en 5 vwo
Type toets:
Praktische opdracht
behandelde leerstof.
Herkansing:
Nee
Beoordelingscriteria, onderwerpkeuze en stappenplan
verschijnen in de periode studiewijzer.
Uiterste inleverdatum: peildatumpensum63.

401
toets 401 stof 4V en deel 5V
Moment:
54
Weegfactor: 40
H1, 2, 3, 4 5 en 6 van leerboek 1 uit vwo, H9, H10
Tijdsduur:
180
Leerstof:
en H11 uit leerboek 2 uit 5 vwo
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne en onbes chreven BINASHerkansing:
Ja
Ta bel l enboek 6e edi ti e

402
toets 402 stof 5V en 6V
Moment:
63
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 38
Hoofds tuk 6, 7, 8, 11 ui t l eerboeken 5VWO en
Leerstof:

hoofds tuk 12, 13 en 14 ui t l eerboeken 6VWO.
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne en onbes chreven BINASTa bel l enboek 6e druk.
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CE
CE
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Schooljaar 2020 - 2021

Vak: natuurkunde

Weegfactor: 1
Domei nen
Leerstof:

A - Va a rdi gheden
B1 - Informa ti eoverdra cht
B2 - Medi s che beel dvormi ng
C1 - Kra cht en bewegi ng
C2 - Energi e en wi s s el werki ng
C3 - Gra vi ta ti e
D1 - Ei gens cha ppen va n s toffen en ma teri a l en
E2 - El ektroma gneti s che s tra l i ng en ma teri e
F1 - Qua ntumwerel d
H - Na tuurkunde en technol ogi e
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne en onbes chreven BINASTa bel l enboek 6e druk.
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Vak: nat leven techn

Inleiding
Per module ontstaat een combinatiecijfer v an een theoretische toets en een praktische opdracht. Bij doubleren moet de betreffende module geheel
(theorie én praktische opdracht) worden ov ergedaan als het combinatiecijfer v oor de betreffende module onv oldoende is.

Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
Praktijk module 1 Forensisch Onderzoek
Moment:
43
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:
Nee

302
Praktijk module 2 Proeven van Vroeger
Moment:
44
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:

Nee

303
Praktijk module 3 Moleculen in Leven
Moment:
51
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:
Nee

304
Praktijk module 4 Moleculaire Gastronomie
Moment:
52
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:
Nee

305
Praktijk module 5 CO2-opslag
Moment:
53
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:
Nee

306
Praktijk module 6 Knock Out
Moment:
54
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:
Nee

307
Praktijk module 7 Kunstnier en membranen
Moment:
61
Weegfactor: 1
Toegestane hulpmiddelen:
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Herkansing:
Nee
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Vak: nat leven techn

308
Praktijk module 8 Blik op de nanowereld
Moment:
62
Weegfactor: 1
Inleverdeadline 26 januari 2018
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
Wijze van toetsing: Praktisch
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Herkansing:
Nee

401
toets 401 Theorie Module 1 Forensisch Onderzoek
Moment:
43
Weegfactor: 1
Theorie module 1
Tijdsduur:
60
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 Theorie Module 2 Proeven van Vroeger
Moment:
44
Weegfactor: 1
Theorie module 2
Tijdsduur:
60
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

403
toets 403 Theorie Module 3 Moleculen in Leven
Moment:
51
Weegfactor: 1
Theorie module 3
Tijdsduur:
60
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

404
toets 404 Theorie module 4 Moleculaire Gastronomie
Moment:
52
Weegfactor: 1
Theorie module 4
Tijdsduur:
60
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

406
toets 406 Theorie module 6 Knock Out
Moment:
54
Weegfactor: 1
Theorie module 6
Tijdsduur:
60
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

407
toets 407 Theorie module 7 Kunstnier en membranen
Moment:
61
Weegfactor: 1
Theorie module 7
Tijdsduur:
60
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

408
Moment:

Toets 408 Theorie module 8 Blik op nanowereld
62
Weegfactor: 1

Tijdsduur:
60
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Leerstof:

Theorie module 8
Toegestane hulpmiddelen:
niet-grafische rekenmachine, Binas, woordenboek
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Vak: scheikunde

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Practicum
Moment:
61
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401
Moment:
54
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
Na dere i nfo over de benodi gde kenni s en
Leerstof:
va a rdi gheden vol gt i n de l es s en.

Hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che rekenma chi ne,
onbes chreven Bi na s 6e edi ti e

Weegfactor: 40
Leerstof:

Onderw erpen: Nova Scheikunde
H1: Chemisch rekenen
H2: Bindingstypen
H3: Organische chemie
H4: Zouten
H5: Reacties in bew eging
H6: Evenw ichten
H7: Zuren en Basen
H8: Ruimtelijke bouw van moleculen
Hulpmiddelen: niet-grafische rekenmachine, onbeschreven
Binas 6e editie

402
toets 402
Moment:
63
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 40
Onderw erpen: Nova Scheikunde
Leerstof:
H9: Redoxchemie
H10: Organische verbindingen
H11: Reactiemechanismen
H12: Materialen
H13: Analyse technieken
H14: Chemie van het leven
H15: Industriële chemie

Hulpmiddelen: niet-grafische rekenmachine, onbeschreven
Binas 6e editie

CE
CE
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 1
Zi e s yl l a bus exa menbl a d.nl
Leerstof:
Hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che rekenma chi ne,
onbes chreven Bi na s 6e edi ti e
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Vak: biologie

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Practicum
Moment:
52
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 20
Leers tof en va a rdi gheden: Techni s cheLeerstof:

i ns trumentel e va a rdi gheden en
onderzoeks va a rdi gheden. Het onderwerp wa a r het
pra cti cum over ga a t wordt va n te voren bekend
gema a kt. Bes chri jvi ng: In de i nl oopweek wordt een
ges l oten pra cti cum geda a n. Hi erover moet
a a ns l ui tend , bi nnen de va s tges tel de ti jd, een
vers l a g worden ges chreven. Zowel het ui tvoeren
va n het pra cti cum a l s het vers l a g worden i n de
beoordel i ng betrokken.
Beoordel i ngs cri teri a vers chi jnen i n de
peri odes tudi ewi jzer.
Informa ti eboeken na tuurwetens cha ppel i jke va kken
In 2017 i s a l l een Bi Na S 6e edi ti e toeges ta a n voor
bi ol ogi e, na tuurkunde en s chei kunde

401
toets 401
Moment:
44
Tijdsduur:
120
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
Nectar 4 VWO
Leerstof:
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1
2
3
4
6

Alleen behandelde stof.
Informa ti eboeken na tuurwetens cha ppel i jke va kken
In 2017 i s a l l een Bi Na S 6e edi ti e toeges ta a n voor
bi ol ogi e, na tuurkunde en s chei kunde

402
toets 402
Moment:
51
Tijdsduur:
120
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

403
toets 403
Moment:
61
Tijdsduur:
120
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
Moment:
Tijdsduur:

CE
64
180

Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
Nectar 4 VWO Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8
Leerstof:
Nectar 5 VWO Hoofdstuk 9 Alleen behandelde stof
Informatieboeken natuurw etenschappelijk vakken In 2017
is alleen BiNaS 6e editie toegestaan voor biologie,
natuurkkunde en scheikunde.

Weegfactor: 40
Nectar 5 VWO + 6 VWO (Hfst 10 t/m 16)
Leerstof:
Alleen behandelde stof.

Informa ti eboeken na tuurwetens cha ppel i jke va kken
In 2017 i s a l l een Bi Na S 6e edi ti e toeges ta a n voor
bi ol ogi e, na tuurkunde en s chei kunde

Weegfactor: 1
Informa ti eboeken na tuurwetens cha ppel i jke va kken
Leerstof:
In 2017 i s a l l een Bi Na S 6e edi ti e toeges ta a n voor
bi ol ogi e, na tuurkunde en s chei kunde
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Vak: economie

Inleiding
Hulpmiddelen:
Het gebruik v an de grafische rekenmachine is niet toegestaan bij het v ak economie.

Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Plakboek
Moment:
52
Tijdsduur:
n.v.t.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 20
De l eerl i ngen ma ken een pl a kboek va n zel f
Leerstof:

verza mel de kra ntena rti kel en. Op ba s i s va n di t
pl a kboek s chri jven zi j een economi s ch
es s a y.Ui tgebrei de bes chri jvi ng va n de gehel e
opdra cht i s te vi nden i n de ELO bi j de s tudi ewi jzer
pens um 51.
Voor het economi e exa men gel dt di t a l s i nvul l i ng
va n het keuzeonderwerp. Deze bes chri jvi ng i s
i ndi ca ti ef.

401

toets 401

Moment:
44
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402
Moment:
54
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

403
toets 403
Moment:
62
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 25
De l eers tof va n het ja a r 4 vwo
Leerstof:

Ka tern 1 t/m 3 va n de methode Pi ncode.

Weegfactor: 25
De l eers tof va n het ja a r 4 en 5 vwo t/m pens um 53
Leerstof:
Ka tern 1 t/m 5 va n de methode Pi ncode.

Weegfactor: 30
De l eers tof va n ja a r 4, 5 en 6 vwo t/m pens um 62:
Leerstof:
ka tern 1 t/m 8 va n de methode Pi ncode.

Bi j deze toets gel dt een bonus toets regel i ng, zi e
s tudi ewi jzer pens um 61 t/m pens um 62.

CE
CE De gehele stof van 4, 5 en 6 vwo
Moment:
64
Weegfactor: 1
De l eers tof zoa l s i s bepa a l d i n de Syl l a bus
Tijdsduur:
180
Leerstof:
economi e VWO Centra a l Exa men door het Col l ege
Wijze van toetsing: Schriftelijk
va n Exa mens .
Type toets:
Herkansing:
Ja
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Vak: bedrijfseconomie

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Marketing
Moment:
61
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401
Moment:
44
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402
Moment:
54
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

403
toets 403
Moment:
63
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
CE
Moment:
64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
Opdra cht met ma rketi ngpl a n
Leerstof:
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne

Weegfactor: 25
Leers tof 4 vwo
Leerstof:

Bedri jf Sta rten
Fi na nci ël e Zel fredza a mhei d
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne

Weegfactor: 25
Leers tof 5V
Leerstof:

- ma rktveroveri ng
- res ul ta a t
- pers oneel s bel ei d+ orga ni s a ti e
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne

Weegfactor: 30
Leers tof 6V
Leerstof:
Toeges ta ne hul pmi ddel en: ni et-gra fi s che
rekenma chi ne

Weegfactor: 1
Alle leerstof m.u.v. Interne Organisatie (C1), Investeren
Leerstof:
(D1) en Doel & Organisatie Marketing (E1)
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Vak: maatschappijleer

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 nieuwspresentatie
Moment:
43
Weegfactor: 10
Aa n het begi n va n het s chool ja a r kri jgen de
Tijdsduur:
10-15 min
Leerstof:
l eerl i ngen een ui tgebrei de oms chri jvi ng over de
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
procedure en beoordel i ngs cri teri a . De PO za l
gedurende het s chool ja a r pl a a ts vi nden.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

302
po 302 Waardelogboek
Moment:
42
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 15
Aa n het begi n va n het s chool ja a r kri jgen de
Leerstof:

l eerl i ngen een ui tgebrei de oms chri jvi ng over de
procedure en beoordel i ngs cri teri a . De PO za l
gedurende het s chool ja a r pl a a ts vi nden.
Inl everdea dl i ne: pei l da tum pens um 2
Di t wa a rdel ogboek moet je bewa ren tot a a n het
ei nde va n je s chool l oopba a n

303
po 303 Lesgeven
Moment:
44
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

401
toets 401 alle domeinen
Moment:
43
Tijdsduur:
90
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor:
Leerstof:

Weegfactor: 60
Leers tof en va a rdi gheden: Hs t. 1 t/m 4: Wa t i s
Leerstof:

ma a ts cha ppi jl eer; Pa rl ementa i re Democra ti e;
Rechts s ta a t; Pl uri forme Sa menl evi ng (methode
Thema `s Ma a ts cha ppi jl eer voor Vwo).
Voor deze toets gel dt een bonus regel i ng, zi e
s tudi ewi jzer.
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Vak: ckv

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Kunstdossier
Moment:
54
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 1
Leerstof:
Leerstof:

Het in 5v af te ronden VWO-CKV dossier bestaat uit:
1 Het Cultureel Zelfportret 1 en 2;
2 Acht kunstbezoeken. Een kunstbezoek bestaat uit de
voorbereiding, het bezoek zelf en het verslag; het
kunstbezoek mag tot drie maanden na het bezoek gemaakt
worden.
3 Twee kunstonderzoeken. Dit zijn uitgebreide
voorbereidingen bij kunstbezoeken.
4 De zelfstandige opdrachten zoals in de les besproken;
5 De resultaten van het werk binnen de les.
Inleveren en beoordeling:
1 Het dossier moet worden gelayout op basis van het in
magister gegeven sjabloon, een uitzondering kan gemaakt
worden na toestemming van de docent.
2 Het dossier moet uiterlijk op de peildatumvan de periode
volgend op die van de laatste lessen ingeleverd worden.
Hiermee is het ook mogelijk omeen cijfer dat na periode 3
in 5v gegeven wordt op te hogen als de docent op de
hoogte wordt gebracht van verbeteringen.
3 Het CKV dossier is een digitaal document waarvoor de
leerling verantwoordelijk is en dat gedeeld wordt met de
docent, zorg dus dat er steeds actuele versies op magister
staan. Je kan onbeperkt versies inleveren tot de
peildatum. De laatste versie wordt beoordeeld. Het 'kwijt'
zijn van digitale bestanden is geen reden voor uitstel.
4 De eindbeoordeling is een cijfer dat meetelt in het
combinatiecijfer met Maatschappijleer en het
Profielwerkstuk.
Studielast en kosten:
CKV staat op het rooster in p4 in 4v en in p2 en p3 in 5v.
De studielast is in die periodes 1 zelfstandig uur en 1
klassikale les. In het eigen uur werk je aan het dossier of
ga je op kunstbezoek. Kunstbezoeken moeten zelf betaald
worden, al kan je soms gebruik maken van kaartjes die de
school inkoopt. CJP's worden voor alle leerlingen via de
school uitgereikt.
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Vak: muziek

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Groepsopdracht Musiceren
Moment:
54
Weegfactor: 20
Tijdsduur:
3
Leerstof:
Je doet mee met een groep van minimaal drie personen in
Wijze van toetsing: Praktisch
tw ee verschillende stukken. Je kiest uit tw ee van de drie
opties.
Type toets:
Praktische opdracht
Eén is een combostuk (popsong of klassiek w erk), een
Herkansing:
Nee
ritmestuk en een vocaal stuk. Je laat het horen op een
semi-besloten tentamen in de Staula.

302
po 302 Praktijk Improvisatie & compositie
Moment:
61
Weegfactor: 10
Tijdsduur:
1
Leerstof:
In drie lessen componeer je met een groepje uit je klas een
Wijze van toetsing: Praktisch
muziekstuk w aarbij een gedeelte geïmproviseerd is. Je
kiest daarvoor één van de geboden muzikale opdrachten.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:

Nee

Uitvoering is voor je docent en je klas in een les.

303
po 303 Praktijk Solfège, zang en compositie
Moment:
62
Weegfactor: 10
Tijdsduur:
10
Leerstof:
Je maakt een kleine maar goed zingbare drie- of
Wijze van toetsing: Praktisch
vierstemmige koorcompositie. Je zorgt er voor dat je alle
stemmen kunt voorzingen en corrigeren bij anderen. Je
Type toets:
Praktische opdracht
maakt voor het componeren gebruik van een
Herkansing:
Nee
muziekprogramma. Toetsing gebeurt door met de klas het
stuk in te studeren, w aarbij je laat zien dat je alle stemmen
zodanig kent dat je ze kunt voorzingen, ook vanaf
verschillende punten. Alles gaat vocaal zonder hulp van
de piano. Daarnaast doe je een schriftelijk solfègedictee.

304
po 304 Praktijk Eindconcert musiceren
Moment:
63
Weegfactor: 25
Avondvullend en openbaar eindexamenconcert, gegeven
Tijdsduur:
180
Leerstof:
door de gehele klas.
Wijze van toetsing: Praktisch
Het cijfer w ordt bepaald door tw ee of drie jaar musiceren
Type toets:
Praktische opdracht
w aarbij dit concert in belangrijke mate meew eegt.
Je w ordt beoordeeld op technische vaardigheid,
Herkansing:
Nee
expressie, veelzijdigheid, samenspel, repertoirekeuze,
intonatie, groei en inzet.
Ieder schrijft een programmatoelichting bij zijn onderdeel.
De overige taken zoals PR, inrichting van de zaal en
deelname aan de generale repetitie zijn verplicht.

401
toets 401 Vaktheorie
Moment:
54
Tijdsduur:
120
Wijze van toetsing: Digitaal
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 20
In dit digitale tentamen w ordt alle theorie tot nu toe getoetst
Leerstof:
middels vragen voorzien van f ragmenten.
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402
toets 402 Analyse
Moment:
63
Tijdsduur:
15
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

CE
Centraal Examen
Moment:
64
Tijdsduur:
150
Wijze van toetsing: Digitaal
Type toets:
Herkansing:
Ja

Vak: muziek

Weegfactor: 15
A. Analyse van een klassiek muziekw erk en duiding
Leerstof:
daarvan in de muziek- en cultuurgeschiedenis.
B. De partituur w ordt gedetailleerd geanalyseerd door
middel van aantekeningen en kleurcodes. De keuze van
het stuk w ordt drie w eken voor het tentamen opgegeven
bij de docent.
C. Uiterlijk een w eek voor het tentamen w ordt een kopie
van de geanalyseerde partituur op papier ingeleverd en
het desbetreffende geluidsfragment digitaal.
D. In een individueel vraaggesprek in de mondelingenw eek
over dit w erkstuk w ordt getoetst of je volledig bent
gew eest, of alles w at je hebt aangetekend klopt en of je
dat ook kunt uitleggen.

Weegfactor: 1
Leerstof:
Het CSE wordt op de computer afgenomen en
gaat over de leerstof zoals beschreven in de
syllabus muziek. Je kan je eigen tempo van
beantwoorden bepalen en net zoveel naar de
fragmenten luisteren als je nodig vindt.
Er zijn open, gesloten,multiple-choice en
solfègevragen.
Vragen moeten schriftelijk beantwoord worden
met pen.
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Vak: kunst beeldend

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
po 301 Publieke Ruimte
Moment:
54
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

302
po 302 Subcultuur
Moment:
61
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

303
po 303 I have a dream
Moment:
63
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 20
Introducti e vol gt ti jdens l es en i nforma ti e vi a
Leerstof:
s tudi ewi jzer op Ma gi s ter.

Weegfactor: 20
Leerl i ng ki es t een kuns tena a r ui t een kuns ts ti jl va n
Leerstof:

de 20e of 21e eeuw. Het werk va n betreffende
kuns tena a r vormt i ns pi ra ti ebron voor beel dende
verwerki ng.
In een bes chouwi ng wordt de keuze toegel i cht, het
beel dend proces wordt i n een l ogboek
bi jgehouden. De beel dende verwerki ng,
bes chouwi ng en l ogboek worden s a men i ngel everd
en beoordeel d.

Weegfactor: 20
Introducti e vol gt ti jdens l es en i nforma ti e vi a
Leerstof:

s tudi ewi jzer op Ma gi s ter.
Zowel beel dend product a l s beel dend proces
worden beoordeel d en da a rna a s t de pres enta ti e;
a fwerki ng product en voorberei di ng en
a a nwezi ghei d exa menexpos i
ti e.

401
toets 401 Klassieke Oudheid
Moment:
41
Weegfactor: 10
Rea der, begri ppenl i js t & ma teri a a l op Ma gi s ter.
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Digitaal
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

402
toets 402 KUA Examenonderwerp
Moment:
54
Weegfactor: 20
Oms chri jvi ng vol gt op s tudi ewi jzer Ma gi s ter..
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Digitaal
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

403
toets 403 KUA Ex Hof, R & R, cultuur van het Moderne en Massacultuur
Moment:
63
Weegfactor: 10
Oms chri jvi ng vol gt op s tudi ewi jzer i n Ma gi s ter.
Tijdsduur:
120
Leerstof:
Wijze van toetsing: Digitaal
Type toets:
Toets
Herkansing:

Ja
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64
Tijdsduur:
180
Wijze van toetsing: Digitaal
Type toets:
Herkansing:
Ja
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Vak: kunst beeldend

Weegfactor: 1
Syl l a bus Ma gi s ter.
Leerstof:

Exa menonderwerpen, oms chri jvi ng vol gt.
Teks tboek en werkboek De Bes pi egel i ng, ma teri a a l
docent op Ma gi s ter.
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Vak: arbeidservaringsleren project

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
201
hand 201 AEL-verslag
Moment:
44
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 1
Het verslag wordt gemaakt volgens de richtlijnen uit het
Leerstof:
`werkboek AEL`.

Instapeisen: AEL-cursus + werkweek
Inleverdeadline: eerste vrijdag na de projectweek
Dit stageverslag moet je bewaren tot aan het einde van je
schoolloopbaan
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Vak: Montessoriproject

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
201
hand 201 Eindrapportage, logboek en evaluatie
Moment:
44
Weegfactor: 1
Ei ndra pporta ge + ondernemi ngs pl a n, l ogboek en
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
eva l ua ti e
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Handelingsdeel
Een ei ndvers l a g s chri jven, wa a ri n op overtui gende
wi jze a a n de orde komen:
Herkansing:
Nee

a. i n het kort wa t je voor di t project geda a n hebt;
b. i n hoeverre het res ul ta a t va n je i ns pa nni ngen
(gel et op de a l gemene doel s tel l i ng) heeft
vol da a n a a n je verwa chti ngen;
c. i n hoeverre het res ul ta a t va n je i ns pa nni ngen
(gel et op je pers oonl i jke doel s tel l i ng) heeft
vol da a n a a n je verwa chti ngen;
d. i n hoeverre je nu, terugki jkend, hetzel fde
onderwerp en/of dezel fde doel s tel l i ng zou
ki ezen;
e. hoe de s a menwerki ng met een eventuel e
pa rtner i s verl open;
f. hoe de s a menwerki ng met a nderen di e
bel a ngri jk wa ren voor jouw a cti vi tei t i s verl open;
g. wel ke l eerpunten ben je tegengekomen en wa t
doe je ermee doet.
In het l ogboek worden a l l e 40 s tudi el a s turen
(s l u's ) vera ntwoord, di t i s i ncl us i ef het s chri jven
va n vers l a gen etc.
Aftekendea dl i ne: a ftekendea dl i ne
ha ndel i ngs del en 4H/4V/5V, zi e voorbl a d.

202
hand 202 Stauladienst
Moment:
44
Tijdsduur:
5 uur
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

Weegfactor:
Samen met een groepje andere leerlingen ben je een
Leerstof:

schoolweek lang gedurende de pauzes verantwoordelijk
voor de staula. Je voorkomt dat leerlingen tijdens de
pauze troep maken, dingen beschadigen of elkaar
vervelend behandelen. Bovendien zorg je ervoor dat aan
het eind van de pauze de tafels en stoelen weer gereed
staan voor zelfstudie.
Aftekendeadline: de peildatumvan pensum44
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Vak: lob

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
201
hand 201 Eindgesprek met decaan
Moment:
54
Weegfactor: 1
Ei ndges prek met deca a n na a r a a nl ei di ng va n l obTijdsduur:
nvt
Leerstof:
a cti vi tei ten. Ei ndges prek ui ts l ui tend a l s a a n de
Wijze van toetsing: Mondeling
i ns ta pei s en i s vol da a n. Ma a k i n verba nd met de
drukte a a n het ei nd va n het s chool ja a r ti jdi g een
Type toets:
Handelingsdeel
a fs pra a k met de deca a n. Ni et a l l e ges prekken
Herkansing:
Nee
kunnen pl a a ts vi nden op de l a a ts te da g.

Aftekendeadline:datumaftekendeadline handelingsdelen
4H/4V/5V, zie datumvoorblad
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Vak: Bèta-project

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
201
hand 201 Bèta-project
Moment:
53
Tijdsduur:
nvt
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 1
Bijwonen van alle onderdelen van de projectweek en
Leerstof:

uitvoeren van de opdrachten. Actieve bijdrage tijdens
workshop(s) en excusie(s).
In de projectweek zijn er twee projecten: het Bèta-project
voor leerlingen met een N-profiel en het Europaproject
voor leerlingen met een M-profiel of leerlingen met een Nprofiel met in het vrije deel het vak geschiedenis.
Aftekendeadline:datumaftekendeadline handelingsdelen
4H/4V/5V
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Vak: profielwerkstuk

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
301
Eindcijfer profielwerkstuk
Moment:
63
Weegfactor: 1
Ei ndci jfer PWS, geba s eerd op vers l a g en
Tijdsduur:
nvt
Leerstof:
pres enta ti e.
Wijze van toetsing: Schriftelijk+Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
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Vak: JordanExact

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
201
SP1 Pensum 41: Natuurkunde keuzeprogramma
Moment:
41
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

202
SP2 Pensum 42: Wiskunde keuzeprogramma
Moment:
42
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

203
SP3 Pensum 43: Scheikunde keuzeprogramma
Moment:
43
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

204
SP4 Pensum 44: Biologie keuzeprogramma
Moment:
44
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

231
SP5 Pensum 51: Natuurkunde keuzeprogramma
Moment:
51
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

232
SP6 Pensum 52: Wiskunde keuzeprogramma
Moment:
52
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee
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SP7 Pensum 53: Scheikunde keuzeprogramma

Moment:
53
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

Weegfactor:
Leerstof:
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Vak: JordanExact

234
SP8 Pensum 54: Biologie keuzeprogramma
Moment:
54
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

235
SP9 Projectweek 5V Energie
Moment:
53
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

236
SP10: meedoen aan bètawedstrijd of Olympiade naar keuze
Moment:
53
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

237
Campusvoorbereiding
Moment:
54
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

Weegfactor:
Leerstof:

261
SP11: Pensum 61: Natuurkunde keuzeprogramma
Moment:
61
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

262
SP12: Pensum 62: Wiskunde keuzeprogramma
Moment:
62
Weegfactor:
Tijdsduur:
Leerstof:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

263
Campusvoorbereiding
Moment:
63
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Handelingsdeel
Herkansing:
Nee

Weegfactor:
Leerstof:
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