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Schoolonderzoek rooster klas 3, niveau GL:     *   = 90 minuten      

        ** = 75 minuten 

SO-1:     SO-3:    

         

datum dag tijd vak  datum dag tijd vak 
19-okt maandag 8:45 algemene economie  26-mrt vrijdag 8:45 wiskunde 

19-okt maandag 10:15 Engels  26-mrt vrijdag 10:15 Duits 

20-okt dinsdag 8:45 biologie  29-mrt maandag 8:45 natuur/scheikunde 

20-okt dinsdag 10:15 maatschappijleer  29-mrt maandag 10:15 biologie 

21-okt woensdag 8:45 geschiedenis  30-mrt dinsdag 8:45 maatschappijleer 

21-okt woensdag 10:15 Duits   30-mrt dinsdag 10:15 algemene economie 

22-okt donderdag 8:45 natuur/scheikunde  31-mrt woensdag 8:45 geschiedenis 

22-okt donderdag 10:15 Nederlands  31-mrt woensdag 10:15  

23-okt vrijdag 8:45 wiskunde      

          

SO-2:     SO-4:    

         

datum dag tijd vak  datum dag tijd vak 
11-jan maandag 8:45   14-jun maandag 8:45 maatschappijleer 

11-jan maandag 10:15 Duits   14-jun maandag 10:15 profiel Groen ** 

12-jan dinsdag 8:45 Engels  15-jun dinsdag 8:45 geschiedenis 

12-jan dinsdag 10:15 algemene economie  15-jun dinsdag 10:15 wiskunde 

13-jan woensdag 8:45 maatschappijleer  16-jun woensdag 8:45 Duits 

13-jan woensdag 10:15 profiel Groen **  16-jun woensdag 10:15 natuur/scheikunde 

14-jan donderdag 8:45 wiskunde  17-jun donderdag 8:45 Engels 

14-jan donderdag 10:15 geschiedenis  17-jun donderdag 10:15 algemene economie 

15-jan vrijdag 8:45 natuur/scheikunde   18-jun vrijdag 8:45 Nederlands 

15-jan vrijdag 10:15 biologie  18 jun vrijdag 10:15  

  



 
 

Bepaling van de uitslag van het schoolexamen Aeres VMBO Lelystad. 

       
Het schoolexamen van klas 3 bestaat uit 4 periodes, die alle vier een cijfer opleveren. (S01-SO2-SO3-SO4) 
Het eindcijfer van het schoolexamen in klas 3 is het gemiddelde van bovenstaande 4 cijfers (SO1-SO2-SO3-SO4), afgerond op één decimaal. 

  Het eerste cijfer in de toetscode geeft aan tot welke periode de gescoorde cijfers behoren.  
  De weging geeft aan hoe zwaar de verschillende cijfers binnen één periode t.o.v. van elkaar meetellen en dus niet t.o.v. alle cijfers. 

 

 

  



 
 

Aanvullende algemene regels Aeres VMBO Lelystad     
 
Het complete examenreglement VMBO is gepubliceerd op de  

website van Aeres VMBO Lelystad. 

 

In aanvulling op artikel 14, lid 1: 

Tijdens de schoolonderzoekweken kan er geen verlof worden  

aangevraagd voor zaken die ook in andere weken kunnen worden geregeld.  

 

 

In aanvulling op artikel 14a: 

Indien een schoolexamen op grond van reglementaire afwezigheid niet is afgelegd, kan de  

kandidaat het schoolexamen inhalen tijdens de vastgestelde herkansingsperiode van het 

desbetreffende schoolexamen. Herkansing van het ingehaalde schoolexamen vindt plaats  

tijdens de daaropvolgende herkansingsperiode. 

 
 
In aanvulling op artikel 25, lid 1:  
 

Iedere kandidaat heeft recht op maximaal één herkansing per vak  
(indien de toets herkansbaar is) gedurende de schoolonderzoekperioden  
1 t/m 3, met een maximum van drie herkansingen.  .  
In schoolonderzoekperiode 4 is geen enkel vak herkansbaar. 
Aan de herkansingen zijn de volgende voorwaarde verbonden: 

- Het cijfer voor het betrokken onderdeel van het schoolonderzoek  
moet lager zijn dan het cijfer 5,5. 

- De herkansing moet binnen 3 werkdagen na het uitreiken van de  
cijferlijst aan de kandidaat schriftelijk worden aangevraagd bij de  
 secretaris van de examencommissie via de blauwe brievenbus in school.  

- Indien een kandidaat voor het desbetreffende schoolonderzoek is ziek  

gemeld mag deze worden ingehaald tijdens de volgende herkansingsperiode.  

Deze moet binnen 3 werkdagen na het uitreiken van de  
cijferlijst aan de kandidaat schriftelijk worden aangevraagd bij de  
secretaris van de examencommissie via de blauwe brievenbus in school.  

BELANGRIJKE DATA:  
(om geen andere afspraken te maken, ook niet met een specialist, dokter 
e.d.) 

  
datum activiteit 

19 okt t/m 23 okt SO1-week 

2 nov 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

13 nov  
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-1 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

30 nov t/m 3 dec Herkansingen SO-1 

11 jan t/m 15 jan SO2-week 

25 jan 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

5  feb  
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-2 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

15 feb t/m 18 feb Herkansingen SO-2 

26 mrt t/m 31 mrt SO3-week 

12 apr 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

23 apr 
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-2 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

31 mei t/m 3 juni Herkansingen SO-3 

14 t/m 18 jun SO4-week 



 
 

Nederlands          
          

Leerjaar 3 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m  
23 okt 2020 

NE/K3 en K/8 fictiedossier* Neg11 Schriftelijk 
Tijdens de 

lessen 
1X 

Niet 

herkansbaar 

cijfer*  

NE/K/2 en K/3 Nieuw Nederlands 
hoofdstuk 1 en 2 

Neg12 Schriftelijk 45 min 1X 
30 nov t/m 

3  dec 2020 

cijfer 

11 jan t/m  

15 jan 2021 

NE/K3 en K/8 fictiedossier* Neg21 Schriftelijk 
Tijdens de 

lessen 
1X 

Niet 

herkansbaar 

cijfer*  

NE/K/3 en K/7 

NE/V/2 
Schrijfopdracht Neg22 Schriftelijk 

45 minuten 

tijdens de 

les 

1X 
Niet 

herkansbaar 

cijfer 

26 mrt t/m  

1 apr 2021 

NE/K3 en K/8 Fictiedossier* Neg31 Schriftelijk 
Tijdens de 

lessen 
1X 

Niet 

herkansbaar 

cijfer*  

NE/K/5 Spreekopdracht** Neg32 Mondeling 15 min 1X 
Niet 

herkansbaar 

cijfer 

14 jun t/m  

18 juni 2021 
NE/K/2 en K/3 

Nieuw Nederlands 

hoofdstuk 5 en 6 
Neg41 Schriftelijk 45 min 1X 

Niet 

herkansbaar 

cijfer  

* In periode 1, 2 en 3 wordt een fictieverwerking gemaakt. Deze worden uitgelegd in de lessen. Elke verwerking krijgt een cijfer, waarbij het gemiddelde van deze drie cijfers 

mee telt in periode 3. 

** De spreekbeurt wordt afgenomen in de periode 1 t/m 3. Het cijfer telt mee in periode 3. Dit is tevens een verplicht deel voor de overgang naar klas 4. 

  



 
 

Engels  
Leerjaar 3 GL 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m  
23 okt 2020 

MVT/ K2, K3, K4, 

K7, V1  

Unit 1 & 2 

grammatica + 

vocabulaire 

Eng11  Schriftelijk  45 min. 1X 30 nov t/m 

3  dec 2020 

cijfer  

  

11 jan t/m 15 jan 

2021 

MVT/ K2, K3, K4, 

K7, V1  

Unit  3 & 4 

grammatica + 

vocabulaire 

Eng21 Schriftelijk  45 min. 1X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer 
 

8 feb t/m 12 feb 

2021 

 

MVT/ K1, K2, K4, 

K6 V1 

  

Gespreksvaardigheid  Eng31  Mondeling  90 min/klas 1X nee* cijfer   

14 jun t/m  

18 juni 2021 

MVT/ K2, K3, K4, 

K7, V1 

Unit 5 & 6  

Grammatica + 

vocabulaire 

Eng41 Schriftelijk 

 

45 min. 1X nee cijfer  

  
  

 

 * Het mondeling tentamen kan bij geldige afwezigheid slechts op één ander vooraf bekend gemaakt moment worden ingehaald. 

  



 
 

Duits          
Leerjaar 3 GL           
           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19. okt t/m 23 okt. 
2020 

MVT/K/3, K/4, V/1 Boek A  Dug11 Schriftelijk  45 min 1X 30. nov t/m  

3 dec 2020 

cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

11 jan t/m 15 jan 

2021 

MVT/ K/3, V/1 Boek A en B Dug22 Schriftelijk 

 

45 min 1X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

22 t/m 25 mrt 2021 

 

MVT/K/6 spreken Dug32 Mondeling 45 min 1X nee* cijfer Zie aanvullende 

regels 

26 mrt t/m 1 apr 

2021 

MVT/K/3, V/1 Boek B  Dug31 Schriftelijk  45 min 1X 31 mei t/m  

3 juni 2021 

cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

14 jun t/m 18 jun 

2021 

MVT/K/3, K/4, V/4, 

V/5 

Boek B en C Dug41 Schriftelijk  45 min 1X nee cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 
  

 

*** Het resultaat van het mondeling tentamen wordt gemiddeld met het cijfer van het SO3 en levert samen één eindcijfer op voor de laatste periode.  



 
 

Wiskunde          
          

Leerjaar 3 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m 23 okt 
2020 

WI/K1, K2, K3, K4, 

K8 

H1, H2 Wig11 Schriftelijk  45 min 1X 30 nov t/m 

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

23 okt t/m 15 dec 
2020 

Wi/K7 H1, H2, H4 Wig21 praktijk-

opdracht 

 
1X Nee cijfer Inleverdatum: 

15 dec 2020 

11 jan t/m 15 jan 

2021 

WI/K1, K2, K3, K4, 

K6, K7 

H3, H5 Wig22 Schriftelijk  45 min 4X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

26 mrt t/m 1 apr 

2021 

WI/K1, K2, K3, K5, 

K8 

H6, H7 Wig31 Schriftelijk 

 

45 min 1X 31 mei t/m  

3 juni 2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

14 jun t/m 18 jun 

2021 

WI/K1, K2, K3, K6, 

K7 

H8, H9, H10 Wig41 Schriftelijk 

 

45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 

regels 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Biologie          
          

Leerjaar 3 GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m 23 okt 
2020 

Bio/K1,K2, K3, K4, 

K5, K12 

H1, H2 Big11 Schriftelijk 

 

45 min 1X 30 nov t/m  

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

11 jan t/m 15 jan 

2021 

Bio/K1,K2, K3, K6, 

K13 

H3, H4 evolutie Big21 Schriftelijk 

 

45 min 1X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

26 mrt t/m 1 apr 

2021 

Bio/K1, K2,K3, K4, 

K8,K9, K11, V2 

H5, H6 Big31 Schriftelijk  45 min 1X 31 mei t/m  

3 juni 2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

2 apr t/m 10 juni 

2021 

Bio/K1,K2, K3, K4, 

K5, K8, K9, K10, 

K12, K13, V2, V3, 

V4 

H4 ordening, H7, 

H8 

Big41 Praktijk, 

handelings-

deel 

45 min 1X Nee cijfer Inleverdatum: 

10 jun 2021 

18 aug 2020 t/m 

18 juni 2021 

Bio/K2, K3, K4 microscopie Big42 Praktijk, 

handelings-

deel 

45 min 

tijdens de 

les 

 Nee Behaald / niet behaald Moet voldoen-

de/goed zijn 

voor overgang 
  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Economie          
          

Leerjaar 3 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m 23 okt 
2020 

EC/K2, K3, K4 H1 Wikken en wegen, 

H2 Thuis in geldzaken 

Aeg11 Schriftelijk 

 

45 min 1X 30 nov t/m  

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

11 jan t/m 15 jan 

2021 

EC/K2, K3, K4 H3 Geld over en tekort, 

H4 Wonen en 

verzekeren 

Aeg21 Schriftelijk 

 

45 min 1X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

26 mrt t/m 1 apr 

2021 

EC/K2, K5, K6 H5 Werk voor de 

overheid,  

H6 Laat nog wat over 

Aeg31 Schriftelijk 

 

45 min 1X 31 mei t/m  

3 juni 2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

14  t/m 18 juni 

2021 

EC/K2, K3, K5 H7 Werk en bedrijf,  

H8 Productie en 

technologie 

Aeg41 Schriftelijk 

 

45 min 1X Geen 

herkansingen 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

  
  



 
 

Natuur- en scheikunde 1         
          

Leerjaar 3 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m 23 okt 
2020 

K5, K9 
H1 + H2 + 

Vaardigheden 
Nsg11 

 

Schriftelijk  

 

45 min  
1X 

30 nov t/m  

3 dec 2020 
cijfer 

Zie aanvullende 

regels 

11 jan t/m 15 jan 

2021 K4, K12 
H3 + H4 + 

Vaardigheden 
Nsg21 Schriftelijk  45 min  1X 

15 t/m 18 feb 

2021 cijfer 
Zie aanvullende 

regels 

26 mrt t/m 1 apr 

2021 
K5, K7 

H5 + H6 + 

Vaardigheden 
Nsg31 

 

Schriftelijk  

 

45 min  
1X 

31 mei t/m  

3 juni 2021 
cijfer 

Zie aanvullende 

regels 

14  t/m 18 juni 

2021 
K10, K11 

H7 + H8 + 

Vaardigheden 
Nsg41 Schriftelijk 

 

45 min  
1X nee cijfer 

Zie aanvullende 

regels 
  

 

  



 
 

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)  
  

Leerjaar 3 GL 
  
  

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1 
 

CKV Opdracht 1 onderzoek  
Opdracht 1 Werkstuk  
  

Ckvg11 Kunstdossier 45 min p/w  Vrijdag 1 juli 

2021 voor 

15:30 uur 

Voldoende/ 

goed 

Inleverdatum:   
Vrijdag 16 oktober 2020  
  

Periode 2 

 

CKV Opdracht 2 onderzoek  

Opdracht 2 Werkstuk  

  

Ckvg21 Kunstdossier 45 min p/w  Vrijdag 1 juli 

2021 voor 

15:30 uur 

Voldoende/ 

goed 

Inleverdatum:   
Vrijdag 8 januari 2021  

Periode 3 

 

CKV Opdracht 3 onderzoek  

Opdracht 3 Werkstuk  

  

Ckvg31 Kunstdossier 45 min p/w  Vrijdag 1 juli 

2021 voor 

15:30 uur 

Voldoende/ 

goed 

Inleverdatum:  
Vrijdag26 maart 2021  

Periode 4 

 

CKV Opdracht 4  onderzoek  

Opdracht 4 Werkstuk  

  

Ckvg41 Kunstdossier 45 min p/w 1X 

 

Vrijdag 1 juli 

2021 voor 

15:30 uur 

Voldoende/ 

goed 

Inleverdatum:  
Vrijdag 11 juni 2021  

Deadline  

Vrijdag 1 juli 2021  

CKV Inleveren volledig 

kunstdossier * zie 

bijlage 5  

Ckvg42 Eindbeoordeling 

kunstdossier 

Totaal 40 

uur 

1X  Voldoende/ 

goed 

Inleverdatum:   
Vrijdag 1 juli 2021  

 

 
 

CKV moet voldoende/goed zijn om over te kunnen gaan naar klas 4 en telt mee als eindbeoordeling voor de examenlijst. 

CKV wordt eind leerjaar 3 met een voldoende of goed afgesloten als alle vier de periodes met een voldoende of goed zijn afgesloten. 

Is er sprake van één of meer met onvoldoende afgesloten periode(s) dan is de eindbeoordeling ook onvoldoende.  



 
 

De leerlingen werken in 1 jaar aan 5 keuze-thema’s, minimaal 1 per periode.  

 

 

Kunst en Cultuur 
 
Leerjaar 3 GL  
  

 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1 
 

K&C Thema boekje 

 

K&Cg11 Schriftelijk 90 min p/w 2x Nee  Cijfer Inleverdatum:  

Vrijdag 16 oktober 2020  

Thema kunstwerk 

 

K&Cg12 Praktisch 2x Cijfer Inleverdatum:  

Vrijdag 16 oktober 2020  

Werkhouding K&Cg13  1x Cijfer  

Periode 2 

 

K&C Thema boekje 

 

K&Cg21 Schriftelijk 90 min p/w 2x Nee Cijfer Inleverdatum:  

Vrijdag 8 januari 2021  

Thema kunstwerk 

 

K&Cg22 Praktisch 2x Cijfer Inleverdatum:  

Vrijdag 8 januari 2021  

Werkhouding K&Cg23  1x Cijfer  

Periode 3 

 

K&C Thema boekje 

 

K&Cg31 Schriftelijk 90 min p/w 2x Nee Cijfer Inleverdatum: 

Vrijdag26 maart 2021  

Thema kunstwerk 

 

K&Cg32 Praktisch 2x Cijfer Inleverdatum: 

Vrijdag26 maart 2021  

Werkhouding K&Cg33  1x Cijfer  

Periode 4 

 

K&C Thema boekje 

 

K&Cg41 Schriftelijk 90 min p/w 2x Nee Cijfer Inleverdatum: 

Vrijdag 11 juni 2021  

Thema kunstwerk 

 

K&Cg42 Praktisch 2x Cijfer Inleverdatum: 

Vrijdag 11 juni 2021  

Werkhouding K&Cg43  1x Cijfer   

 

Periode 4 

 

K&C Thema boekje 

 

K&Cg41 Schriftelijk 90 min p/w 2x Nee Cijfer Inleverdatum: 

Vrijdag 11 juni 2021  

Thema kunstwerk 

 

K&Cg42 Praktisch 2x Cijfer Inleverdatum: 

Vrijdag 11 juni 2021  

Werkhouding K&Cg43  1x Cijfer   



 
 

  

  
 

 

 
 
Maatschappijleer         
          
Leerjaar 3 GL 
           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m 23 okt 
2020 

ML 1/K1, K2, K6, 

K8 

H1, H2 en H5  Mlg11 Schriftelijk 45 min 1X 30 nov t/m  

3 dec 2020 

cijfer 
 

23 okt t/m 15 dec 

2020 

ML 1/K1, K2, K3, 
K4 

Enquête Mlg21 Verslag 
 

1X nee cijfer Inleverdatum: 

15 december 

2020 

11 jan t/m 15 jan 
2021 

ML 1/K1, K2, K3, 

K4, K5 

H3 en H4 Mlg22 Schriftelijk 45 min 2X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer  

26 mrt t/m 1 apr 

2021 

ML 1/K1, K2, K4, 

K5 K8,  

H6 en H7 Mlg31 Schriftelijk 45 min 2X 31 mei t/m  

3 juni 2021 

 

cijfer 

 

18/01/2021 t/m 

15/02/2021 

ML 1/ K3 Politiek H3 

 

Mlg32 Verslag   1 X Nee Cijfer Inleverdatum: 

15 februari 2021 

 

14 jun t/m 18 jun 

2021 

ML 1/K1, K2, K3, 

K7, K8 

H8 en H9 Mlg41 Schriftelijk 

 

45 min 1X nee cijfer  

  
  



 
 

Geschiedenis         
          

Leerjaar 3 GL            

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 okt t/m 23 okt 
2020 

GS/K/1, K2, K3, K/7 H2 Sociale zekerheid 

en verzorgingsstaat. 

 

Geg11 Schriftelijk 45 min 1X 30 nov t/m  

3 dec 2020 

cijfer  

11 jan t/m 15 jan 

2021 

GS/K/1, K2, K3, K/4 H3 Nederland en 

Indonesië. 

Geg21 Schriftelijk 45 min 1X 15 t/m 18 feb 

2021 

cijfer  

18 jan t/m 1 mrt 

2021 

GS/K/1, K2, K3, 

V/7 

H4 De Tweede 

Wereldoorlog. 

Geg31 Verslag  1X  cijfer Inleverdatum: 

01/03/2021  

26 mrt t/m 1 apr 

2021 

GS/K/1, K2, K3, K/9 H5 De Koude Oorlog. Geg32 Schriftelijk 45 min 1X 31 mei t/m  

3 juni 2021 

cijfer  

14 jun t/m 18 jun 

2021 

GS/K/1, K2, K3, 

K/11 

H6 Cultuur en 

mentaliteit 

Geg41 Schriftelijk 

 

45 min 1X nee cijfer  

   
 

 
           

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sport & bewegen 
  

Leerjaar 3 GL  
 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1 
20 aug t/m 9 okt 
2020 

LO/K2, K3, K4, K5, 

K7, K8 

Spel, turnen, zelfverdediging 

Inzet en organisatie 

Lesvoorbereiding w-up 

Log11 

Log12 

Log13 

Praktisch 

 

verslag 

90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen 

tijdens de les 

Periode 2 

26 okt 2020 t/m 8 

jan 2021 

LO/K2, K3, K4, K5, 

K6, K7 

Spel, turnen, atletiek 

Inzet en organisatie 

Log21 

Log22 

praktisch 90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen 

tijdens de les 

Periode 3 

18 jan t/m 25 mrt 

2021 

LO/K2, K3, K4, K5, 

K7 

Spel, bew. en muziek 

Inzet en organisatie 

Log31 

Log32 

praktisch 90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen 

tijdens de les 

Periode 4 

6 apr t/m 11 juni 
2021 

LO/K2, K3,  K5, K6, 

K7 

Turnen, b&m, atletiek, Spel 

Inzet en organisatie 

Warming-up 

Log41 

Log42 

Log43 

praktisch 90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen 

tijdens de les 

  
 

 Voor overgang naar klas 4 moet minimaal een 5 worden gehaald. 
 



 
 
 

 

Profiel groen     
     

Leerjaar 3 GL     

     
 
 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

SO 1/SO 2: 17 aug 
2020 t/m 8 jan 
2021 

P/GR/2.1 t/m 2.3 

 

Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop 

gprg21 SO 

Schriftelijke 

overhoring 

75 min Samen 

met 

gprg22 

1X 

nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

SO 1/SO 2: 17 aug 
2020 t/m 8 jan 
2021 

P/GR/2.1 t/m 2.3 

 

Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop 

Gprg22 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2X tijdens 

de les 

Samen 

met 

gprg21 

1X 

Nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

SO 1/SO 2: 17 aug 
2020 t/m 8 jan 
2021 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 

 

Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

gprg23 SO 

Schriftelijke 

overhoring 

75 min Samen 

met 

gprg24 

1X 

Nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

SO 1/SO 2: 17 aug 
2020 t/m 8 jan 
2021 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 

 

Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprg24 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2X tijdens 

de les 

Samen 

met 

gprg23 

1X 

Nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

          



 
 

SO 3/SO 4: 9 jan 
t/m 11 juni 2021 

P/GR/2.1 t/m 2.3 

 

Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop 

Gprg41 SO 

Schriftelijke 

overhoring 

75 min Samen 

met 

gprg42 

1X 

Nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

SO 3/SO 4: 9 jan 
t/m 11 juni 2021 

P/GR/2.1 t/m 2.3 

 

Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop 

Gprg42 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2X tijdens 

de les 

Samen 

met 

gprg41 

1X 

Nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

SO 3/SO 4: 9 jan 
t/m 11 juni 2021 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 

 

Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

gprg43 SO 

Schriftelijke 

overhoring 

75 min Samen 

met 

gprg44 

1X 

Nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

SO 3/SO 4: 9 jan 
t/m 11 juni 2021 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 

 

Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprg44 PO 

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2X tijdens 

de les 

Samen 

met 

gprg43 

1X 

nee Cijfer Zie 1) 

Zie 2) 

 

1) Bij ziekte/afwezigheid wordt de toets ingehaald op een door de docent te bepalen moment. 

2) Je volgt één van de twee profielmodules per periode. Je krijgt een overhoring van de profielmodule die je in de afgelopen periode gedaan hebt tijdens de lessen. 

Dit kan dus per praktijkgroep verschillen. 

 



 
 

Talentvak 
K/D&P/5 Podium          
          

Leerjaar 3 GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 4 
Periode 2.  
Les 5.  

K/D&P/5.1 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

- De doelgroep voor de 

voorstelling bepalen en 

beschrijven 

- Een idee voor een 

voorstelling bedenken 

en uitwerken 

- Een passend ontwerp 

maken voor kleding of 

decor of grime 

 
Praktische 

opdracht in 

les.  

45 min 

1X 

Nee 

cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

K/D&P/5.2 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

-Een deel van de 

voorstelling repeteren  

- De voorstelling onder 

de aandacht brengen 

van de doelgroep 

 

 

 
Praktische 

opdracht in 

les.  

30 min 

1X 

Nee 

cijfer  

 

 

 

 



 
 

 

Periode 1.  

Les 12. 

Periode 2.  

Les 13.  

K/D&P/5.3 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

 

-Het ‘podium’ inrichten, 

kennis hebben van het 

gebruik van de ruimte.  

- Improviseren op het 

toneel.  

 Praktische 

opdracht in 

les.   

Praktijk 

45min.  

Theorie 30 

min.  

1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

Periode 2 

Les 17. 

K/D&P/5.4 

In groepsverband 

een idee voor een 

voorstelling met 

dans, muziek of 

drama (of een 

combinatie 

hiervan) bedenken 

en uitwerken 

Reflecteren op een 

voorstelling en 

verbeterpunten 

benoemen. 

 Praktische 

opdracht in 

les.   

90 min 1X Nee cijfer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bijzonderheden Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een 
vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 1 op de donderdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 7 januari 
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
Periode 2 op de donderdag telt 14 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 10 juni.  
 
De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Talentvak 
Applicatie-
ontwikkelaar          
          

Leerjaar 3GL           

           
          

Periode/datu
m Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm 

Toetsd
uur 

Weg
ing 

Herka
nsing 

Beoor
deling 

Opmerk
ingen 

                    

K/MVI/9.2.1 

K/MVI/9.2.2 

K/MVI/9.1.4 

Een programmeertaal hanteren.  Juiste 

programmastructuren gebruiken . 

Code.org cursus App1  Online opdrachten NVT 5X Nee O/V/G  

K/MVI/9.2.3 

K/MVI/9.1.1 

Applicaties maken. Bepalen wat de 

functionaliteit van de applicatie moet zijn 

aan de hand van gegeven eisen 

Opdrachten in It’s learning 

App2 Online opdrachten NVT 10X Nee O/V/G  

K/MVI/9.2.4 Werk documenteren Opdracht in It’s learning App3 Online opdracht NVT 1X Nee O/V/G  

K/MVI/9.2.5 Een test opstellen en uitvoeren Uitleg in de les App4 Mondeling NVT 1X Nee O/V/G  

K/MVI/9.1.2 een technisch ontwerp van de applicatie 

maken 
Uitleg in de les 

App5 Mondeling NVT 1X Nee O/V/G  

K/MVI/9.1.3 een plan van aanpak maken   Opdracht in It’s learning App6 Online opdracht NVT 2X Nee O/V/G  



 
 
 

Bijzonderheden De weging is 20X, een onvoldoende levert geen punten op, een voldoende een halve punt en een goed een hele punt. Het cijfer is 
punten/20*9+1 
Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdagmiddag gegeven, toetsing is door middel van praktische opdrachten die steeds in It’s learning 
ingeleverd moeten worden. 
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
 
De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Talentvak:  Bloemwerk 
 
Leerjaar 3 GL  
    

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                   

Periode 1  

Les 1- 14 

P/GR/4.2.5 

Een decoratieve schikking 

ontwerpen met behulp van 

steektechnieken in 

steekschuim. 

Een decoratieve schikking 

in steekschuim 

ontwerpen, in opdracht 

van de opdrachtgever.  

Op basis van een ontwerp 

een decoratieve schikking 

in steekschuim maken en 

rekening houden met 

compositie, vormgeving, 

kleur, vorm, textuur en 

techniek.    

P/GR/4.2.5.1.a/b 

 
Praktische 

opdracht    

(Uitwerken 

Portfolio)  

 

1X 

Nee 

cijfer  



 
 

 
 
 
 
 

Periode 1 

Les 1- 14 

P/GR/4.2.7 

Een ontwerp maken voor de 

inrichting van een ruimte en 

een ruimte inrichten passend 

bij de winkelformule, een 

doelgroep, seizoenen en 

trends. 

Aan de hand van een 

ontwerp een ruimte 

inrichten en daarbij 

rekening houden met 

kleur, vorm, textuur, 

compositie en 

vormgeving. 

 Praktische 

opdracht    

(Uitwerken 

Portfolio)   

1X 

Nee 

 

 

   Een plan maken voor de 
inrichting van een ruimte 
en daarbij een 
moodboard maken waarin 
sfeer en elementen van 
de in te richten ruimte 
zichtbaar zijn.  
P/GR/4.2.7.1.a/b 

 Praktische 

opdracht   

(Uitwerken 

Portfolio) 

 

 1X Nee   

Periode 1  

Les 15 

 

P/GR/4.2.6  

Een boeket samenstellen met 

behulp van een korenschoof 

bindtechniek. 

Een boeket ontwerpen, 

rekening houdend met de 

wensen van de 

opdrachtgever.  Op basis 

van een ontwerp een 

boeket maken en 

rekening houden met 

compositie, vormgeving, 

kleur, vorm, textuur en 

techniek. P/GR/4.2.6.1 b. 

P/GR/4.2.6.2.a 

 Praktische 

opdracht  

90 min 2X Nee cijfer  



 
 
 

Talentvak 
Gastheerspecialisatie          
          

Leerjaar 3GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 13 
Periode 2.  
Les 13 

K/HBR/1.1 *Een meergangen 

keuzemenu en/ of 

buffetopstelling 

voorbereiden, opdekken 

en uitserveren 

 
Praktische 

opdracht 

135 min 

1X 

Nee 

cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 8 

K/HBR/1.2 *En bestelling opnemen 

en op basis van de keuze 

van de gast het couvert 

aanpassen 

 
Praktische 

opdracht 

30 min 

1X 

Nee 

cijfer  

 

 

 

 

Periode 1.  

Les 13 

Periode 2.  

Les 13. 

K/HBR/1.3 *Uitserveertechnieken 

toepassen 

 Praktische 

opdracht  

135 min 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 13 

Periode 2.  

Les 13 

K/HBR/ 1.4 *Drankadvies 

verstrekken 

 Praktische 

opdracht 

30 min 1X Nee cijfer  



 
 

Periode 1.  

Les 11 

Periode 2.  

Les 11 

K/HBR/1.5 Koffie bereiden  Praktische 

opdracht 

30 min 1X Nee   

Periode 1.  

Les 13 

Periode 2.  

Les 13 

K/HBR/1.6 Apparatuur, 

gereedschap en 

machines gebruiken en 

onderhouden. 

 Praktische 

opdracht 

135 min 1X Nee   

Periode 1  

Les 13. 

Periode 2 

Les 13  

Eindopdracht   Deeltaak 1.1, 1.3, 1.4 en 

1.6. 

 

 Praktische 

opdracht  

180 min 1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

Periode 2 

Les 17 en 

donderdaggroep les 

14 

Verslag Verslagen van alle 

deelopdrachten, 

inclusief foto’s. 

 Portfolio  1X Nee Cijfer  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijzonderheden Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een 
vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 1 op de donderdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 7 januari 
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
Periode 2 op de donderdag telt 14 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 10 juni.  
 
De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Talentvak 
Gemotoriseerde tweewieler          
          

Leerjaar 3 GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

Periode 1.  
Les 4 
Periode 2.  
Les 5.  

K/MET/6.1 Een 

gemotoriseerde 

tweewieler 

controleren, 

meten en 

afleveringsklaar 

maken. 

*Onderdelen van een 

motorfiets benoemen. 

Kenteken tweewieler 

uitlezen. Tweewieler 

afleveringsklaar maken. 

Tweewieler technisch 

controleren adhv 

checklist. Technische 

maten motorfiets 

opmeten. 

C1/C2/C3/C4/C5 

 
Praktische 

opdracht 

45 min 

1X 

Nee 

cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

K/MET/6.2 Een 

elektrisch systeem 

van een 

gemotoriseerde 

tweewieler testen 

en repareren. 

*De elektrische 

systemen van 

motorfiets benoemen. 

C1/C2/C3/C4/C5 

 
Praktische 

opdracht 

30 min 

1X 

Nee 

cijfer  

 

 

 

 

Periode 1.  

Les 12. 

Periode 2.  

Les 13.  

K/MET/6.3 

Aandrijf- en 

veersysteem van 

gemotoriseerde 

*Vervangen van 

aandrijfketting. 

Tandwielen controleren 

en vervangen. 

 Praktische 

opdracht + 

theorie.  

Praktijk 

45min.  

1X Nee cijfer  



 
 

tweewieler testen, 

vervangen en 

afstellen. 

Vervangen monoshock / 

achterveer. 

C1/C2/C3/C4/C5 

Theorie 30 

min.  

Periode 1  

Les 15. 

Periode 2 

Les 17. 

Eindopdracht / 

presentatie.  

Motorfiets: aflevering 

gereed maken. 

Presenteren tweewieler.  

 Praktische 

opdracht  

90 min 2X Nee cijfer  

 

Bijzonderheden Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een 
vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 1 op de donderdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 7 januari 
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
Periode 2 op de donderdag telt 14 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 10 juni.  
 
De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Talentvak 
Gezonde dieren          
          

Leerjaar 3GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 4 
Periode 2.  
Les 5.  

Deeltaak 1 : Een 

voederadvies 

opstellen op basis van 

de voedingsbehoeft en 

voersamenstelling. 

Deeltaak 1: 

Voederadvies opstellen. 

Voederetiketten lezen. 

conditiescore dier 

bepalen. Rantsoen 

berekeningen. Voer en 

water aan dieren 

verstrekken. Diverse 

voedersoorten 

herkennen en 

benoemen. Reparaties 

aan voeder en 

watervoorzieningen 

uitvoeren. Analyse 

diervoeding en behoefte 

dier. 

 
Praktische 

opdracht 

45 min 

1X 

Nee 

cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

Deeltaak 2 : 

Gezondheidcontrole 

uitvoeren en 

hygiënisch werken 

Deeltaak 2: 

Gezondheidskenmerken 

van dieren benoemen. 

Gezondheidscontrole op 

dier uitvoeren. 

 
Praktische 

opdracht 
45 min 

1X 

Nee 

cijfer  

 

 



 
 

Preventieve 

gezondheidsmaatregelen 

kunnen uitvoeren. 

Hygiënische maatregelen 

bij geboorte benoemen. 

Wettelijke maatregelen 

identificatie en 

registratie dieren 

benoemen.  

 

 

Periode 1.  

Les 12. 

Periode 2.  

Les 13.  

Deeltaak 3 : dieren in 

verschillende 

levensfasen en 

productiecycli 

verzorgen. 

Deeltaak 3: Levenscycli 

en productiecycli van 

dieren herkennen. 

Omgeving controleren 

en beoordelen volgens 

de norm en fase van 

dier. Verschillende fasen 

van de 

voortplantinscyclus 

herkennen. 

Erfelijkheidsregels 

benoemen. 

 Praktische 

opdracht.  

45min.  

 

1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 14. 

Periode 2 

Les 16. 

Deeltaak 4 : omgaan 

met en het gebruik 

van dieren 

Dieren op de juiste 

manier benaderen, 

vangen, fixeren en 

hanteren. Uiterlijke 

kenmerken en 

exterieuronderdelen van 

het dier in relatie tot 

gebruiksdoelen en/of 

productiedoelen 

 Praktische 

opdracht  

45 min 1X Nee cijfer  



 
 

benoemen/beoordelen. 

Assisterende 

werkzaamheden 

verrichten rondom 

recreatie- en/of 

productiedieren.  

Periode 1 

Les 15. 

periode 2 

Les 17 

Eindopdracht/portfolio Portfolio van de 

deeltaken samenstellen 

waarin behaalde doelen 

worden aangetoond. 

Praktijk: voeding en 

water verstrekken 

volgens de theorie. 

gezondheidcontrole op 

dier, hanteren/fixeren. 

Beoordeling 

levensfase/productiecycli 

dier.  

 Praktische 

opdracht + 

theorie 

90 min 

theorie 

(portfolio) 

30 min 

praktijk. 

3x Nee cijfer  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijzonderheden Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een 
vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 1 op de donderdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 7 januari 
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
Periode 2 op de donderdag telt 14 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 10 juni.  
 
De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Talentvak 
Groene Zorg          
          

Leerjaar 3GL           
                     

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 1t/m 5 
  

 

  

Oriëntatie op 
zorgboerderijen  

 K/GR/12.1  
 
 

 

1. functie en aard van 
een zorgboerderij 
typeren 
2. de doelgroep en de 
werkzaamheden op een 
zorgboerderij 
karakteriseren 
3. motieven, voor- en 
nadelen benoemen voor 
het uitoefenen van zorg 
als neventak van een 
(van oorsprong) 
agrarisch bedrijf 
C1/C2/C3 

 
Portfolio   

 

1X 

Nee 

cijfer  

Periode 1. 

Les 10 t/m 14 

  

In een 

zorgboerderij 

planten en dieren 

verzorgen, 

hygiënisch werken 

en daarbij een 

individu en groep 

instrueren, 

motiveren en 

helpen 

 
 K/GR/12.2  

 

1. planten verzorgen   
2. dieren voeren en 
verzorgen. 
3. aandachtspunten 
noemen en een advies 
uitbrengen over veilig 
en hygiënisch werken op 
een zorgboerderij 
 4. voor een bepaalde 
doelgroep 
informatiemateriaal 
ontwikkelen over de 

 
Portfolio  

 

1X 

Nee 

cijfer  

 

 

 

 



 
 

verzorging van planten 
en dieren  
5. de logistiek 
voorbereiden en een 
planning maken  
6. derden instrueren, 
motiveren en 
ondersteunen bij de 
verzorging van planten 
en dieren 
7. de activiteit met een 
individu en een groep 
afsluiten 
C1/C2/C3/C4/C5/C7/C8 

Periode 1.  

Les 6 t/m 10 

Toezien op welzijn 

van dieren 

 
 K/GR/12.3  

 

1. handelen naar de vijf 
vrijheden van een dier  
2. een individu en een 
groep instrueren en 
begeleiden tijdens het 
werken met dieren 
C1/C3 
 

 Portfolio      1X Nee cijfer  

Periode 1  

Les 15. 

 

Eindgesprek   Leerling voert 

eindgesprek met 

begeleidende docent  

 Mondeling  10 minuten  1X Nee cijfer  

Bijzonderheden Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van het moment 
waarop dit vak gegeven wordt). De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 
7’ i.p.v. een vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
 De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan. 



 
 
 

Talentvak 
ondernemen         
         

Leerjaar 3 GL          
         

Periode/datum Exameneenheid Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                  

Periode 1.  
Les 3 
  

 

 K/EO/5.1  

Deeltaak:  

jezelf als 

ondernemer 

beschrijven.  

 

 
Elevator 

pitch maken 

 

 

Nee 

Cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

  

K/EO/5.3 

Deeltaak: 

een (eenvoudig) 

financieel plan 

maken 

 
Praktische 

opdracht + 

Power point 
 

 

Nee 

cijfer  

 

 

 

 

Periode 2.  

Les 14  

K/EO/5.4 

Het uitvoeren van 

het 

ondernemersplan 

 Praktische 

opdracht  

Theorie 30 

min.  

 Nee cijfer  



 
 

 

 

Periode 2 

Les 17. 

Eindopdracht / 

presentatie.  

 Eindgesprek    Cijfer  

 

 

Bijzonderheden Beoordeling vindt plaats naar aanleiding van het eindgesprek. 
Hierin wordt een rubrix gebruikt om de verplichte onderdelen te beoordelen  
 
Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een 
vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
 
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 1 op de donderdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 7 januari 
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
Periode 2 op de donderdag telt 14 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 10 juni.  
 
De behaalde cijfers van de talentvakken worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde eindcijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan. 

 

 

 



 
 

Talentvak 
Ondersteunen bij 
sport – en 
bewegingsactiviteiten         
Leerjaar 3GL         

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling 

                  

Les 3. 11.1  
 informatie verstrekken 
over mogelijkheden om 
te bewegen en te 
sporten in de eigen 
regio.  

 

 

Toets softbal. 

De opgedane kennis zal 

worden getest door 

middel van een 

schriftelijke overhoring. 

De leerlingen sluiten 

softbal af bij de 

softbalvereniging van de 

falcons. 

 
Schriftelijke 

opdracht 

30 min 

1X 

ja 

cijfer 

Les 7.  11.1  
 informatie verstrekken 
over mogelijkheden om 
te bewegen en te 
sporten in de eigen 
regio.  

11.3  
 assisteren en instructie 
geven bij sport- en 
bewegingsactiviteiten.  

11.4  
 omgaan met veiligheid 
en het voorkomen van 
blessures.  

 

Inleveren bootcamp 

De leerlingen leveren 

met een 2-tal een 

bootcamp in die ze 

vooraf opgesteld 

hebben en elkaar geven. 

Hierbij verzamelen ze 

videobewijs en vormen 

dit samen tot een 

verslag.  

 
Praktische 

opdracht + 

verslag   

60 min 

1X 

ja 

cijfer 



 
 

Les 8 t/m 11 11.4   
 omgaan met veiligheid 
en het voorkomen van 
blessures.  

11.5  
 assisteren bij de 
uitvoering van 
bewegingsprogramma's.  

 

Gym inn.  

De leerlingen krijgen 

workshops in de 

sportschool die ze 

kennis bied over de 

veiligheid en blessures 

binnen de sport. Ook 

krijgen de leerlingen 

kennis over het gebruik 

van hun 

bewegingsapparaat 

binnen de sportschool. 

 Actieve 

deelname 

 

1x 

nee 

o/v/g (4-6-8) 

Les 14. 11.2  
 voor een doelgroep een 
eenvoudig 
sportevenement of 
toernooi organiseren en 
uitvoeren.  

 

 

Toernooischema 

volleybal 

De leerlingen 

organiseren een fictief 

toernooi waarbij ze aan 

de eisen voldoen van 

het examenprogramma. 

De leerlingen gaan de 

lessen hiervoor mee aan 

de slag.  

 Schriftelijke 

opdracht 

30 min  

 

1X Nee cijfer 

Gehele periode Actief meedoen + 

aanwezigheid 

De leerlingen mogen 1 

les per onderdeel 

missen, anders zullen ze 

een vervangende 

opdracht krijgen. 

 Actieve 

deelname 

 1x  nee o/v/g (4-6-8) 

 



 
 

Talentvak 
Vormgeven en 
Typografie          
          

Leerjaar 3 GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Maken van een 

opdracht met de 

techniek 

linodruk/hoogdruk. 

 Praktische 

opdracht 

Variabel 

0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in 

een 

eindgesprek. 

https://www.platforms 

 

 Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Maken van een 

opdracht met de 

techniek 

etsen/diepdruk. 

 Praktische 

opdracht 

variabel 

0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in 

een 

eindgesprek. 

 

 

 

Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Maken van een 

opdracht met de 

techniek 

zeefdruk/doordruk 

 Praktische 

opdracht 

variabel 0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in een 

eindgesprek. 

 

https://www.platforms/


 
 

Deadline P1 : 
2021 week 1 
Deadline P2 : 
2021 week 23 

Deeltaak K/MVI 

12.1, 12.2, 12.3, 

12.4 

(zie link in 

opmerkingen) 

Op zoek gaan naar 

een opdrachtgever, 

een opdracht maken 

voor die 

opdrachtgever. Deze 

opdracht uitwerken 

met de vergaarde 

kennis van de 

afgelopen jaren. 

 Praktische 

opdracht 

variabel 0,25 x 

 

Zie 

‘beoordeling’ 

nee 1 cijfer voor 

het hele 

opgebouwde 

portfolio, 

gegeven in 

een 

eindgesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Talentvak 
Welzijn 
volwassenen en 
ouderen          
Leerjaar 3GL           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

Periode 1.  
Les 5 
Periode 2.  
Les 6  

K/ZW/8.2: 

Volwassenen en 

ouderen 

ondersteunen bij 

het vinden van een 

geschikte 

dagbesteding in de 

buurt, dorp of de 

stad. 

Diversiteit aan 

doelgroepen en de 

daarbij specifieke 

vormen van 

dagbesteding. 

 
Presentatie 

 

1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 8 

Periode 2.  

Les 9  

K/ZW/8.1: 

Volwassenen en 

ouderen 

ondersteunen in 

dagelijkse situaties 

en hierbij de 

zelfredzaamheid 

bevorderen. 

Hulpvragen van 

specifieke beperkingen 

in de dagelijkse situaties 

en mogelijkheden die 

zelfredzaamheid 

bevorderen 

 Praktisch en 

verslag. 

 

1X Nee cijfer  

 

 

 

 

 Periode 1. 

Les 12 

Periode 2.  

Les 14 

K/ZW/8.3:           

Een (re)creatieve 

activiteit voor 

volwassenen en 

ouderen 

organiseren en 

Diversiteit aan 

(re)creatieve activiteiten 

die kunnen worden 

ingezet in de 

dagbesteding. 

 Praktisch en 

verslag. 

 1X Nee cijfer  



 
 

uitvoeren op het 

gebied van muziek, 

drama, beeldende 

vorming.  

Periode 1. 

Les 14 

Periode 2.  

Les 16 

K/ZW/8.4:           

Een cliënt 

observeren tijdens 

het uitvoeren van 

een activiteit en 

daarover 

rapporteren. 

Manieren van 

observeren en 

verslaglegging. 

 Verslag van de 

observatie. 

 1X Nee cijfer  

Periode 1. 

Les 15 

Periode 2.  

Les 17 

   Inleveren 

Portfolio met  

opdrachten en 

eindgesprek 

 1X Nee cijfer  

 

Bijzonderheden Het PTA voor de talentvakken kan gelden voor leerjaar 3 of 4, in de eerste of de tweede helft van het schooljaar (dit is afhankelijk van 
het moment waarop dit vak gegeven wordt)  
De lessen worden op de dinsdag en donderdagmiddag gegeven, toetsing wordt in lessen aangegeven bijv: ‘les 4’ of  ‘les 7’ i.p.v. een 
vaste datum. Dit om flexibiliteit in het programma te kunnen houden.  
Periode 1 op de dinsdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 5 januari  
Periode 1 op de donderdag telt 15 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 7 januari 
Periode 2 op de dinsdag telt 17 lessen.  
De laatste les vindt plaats op dinsdag 8 juni 
Periode 2 op de donderdag telt 14 lessen.  
De laatste les vindt plaats op donderdag 10 juni.  
De behaalde cijfers beschreven in het PTA per talentvak worden gemiddeld tot 1 eindcijfer.  
GL volgt in leerjaar 3+4 in totaal twee talentvakken.  
Elk eindcijfer telt per vak voor GL voor 50% mee. Het gemiddelde cijfer van twee talentvakken komt op de eindlijst te staan.   



 
 

BIJLAGE 1:                                                          

                                                                                                      PTA  STAGE KLAS 3  

 
 

                                                               Algemene inleiding en doel stage klas 3 
 

Met onderstaand schrijven willen wij u informeren over de gang van zaken wat betreft stagelopen in klas 3. 

November 

Begin november krijgen de leerlingen van klas 3 te horen dat ze een snuffelstage adres moeten gaan zoeken. Tijdens de uitleg wordt een brief 
meegegeven voor thuis en voor het bedrijf, waarin staat waarom en wanneer de leerlingen snuffelstage lopen.  
Voor de Gl klassen is dit week 10 van 8 t/m 12 maart 2021. 
  
Als Aeres VMBO Lelystad kiezen wij ervoor dat de leerlingen zelf een stageadres zoeken. 

De volgende criteria gelden voor het stageadres: 

o Er moet een stageplek gekozen worden binnen de groene profielvakken die wij op school aanbieden.  
o Er mag niet onder de directe leiding van ouders of verzorgers stage gelopen worden 
o Het bedrijf moet bereisbaar zijn (in een straal van 35 km rond Lelystad).  

 
December:   Uitdelen snuffelstage opgave formulier 
  
Januari: Vóór of op dinsdag 16 februari 2021 dient het snuffelstage opgave formulier ingeleverd te zijn bij mevrouw Holland of mevrouw Vennik, 
zodat gekeken kan worden wie waar gaat stagelopen.  
 

April: Begin april krijgen de leerlingen van klas 3 te horen dat ze een stageadres voor het eind van klas 3 klas moeten gaan zoeken, omdat er  
van 17 juni t/m 26 juni 2021 een kennismakingsstage voor klas 4 is. Dit stageadres dient gelijktijdig als stageplek voor 
Periode 1 van de klas 4. Dit houdt in dat de leerling een stageplek moet zoeken die aansluit bij de groene profielvakken.  
 

Mei: In week 21: dinsdag 11 mei 2021 moeten alle stage formulieren voor de kennismakingsstage ingeleverd worden.  
 
 

Juni / juli: Kennismakingsstage van 21 juni t/m 2 juli 2021. 



 
 

 

Handelingsopdracht 

Een stage is een handelingsopdracht die dient voldoende of goed te worden uitgevoerd en afgesloten. Dit met een verslag en het volledig ingevulde 
stageboekje. Het volledig ingevulde stageboekje is het bewijs van het afsluiten van de handelingsopdracht. Wanneer uit het stageboekje blijkt dat niet 
voldaan is aan de eisen die gesteld zijn aan de stage (Dit zijn de eisen aan de handelingsopdracht) dan kan de handelingsopdracht niet worden 
afgesloten.  
 
Het niet afsluiten van de handelingsopdracht betekent automatisch dat leerling niet zal overgaan naar klas 4 en dat er niet deelgenomen kan worden 
aan het centraal schriftelijk examen. Het stageboekje en het stagelopen worden beoordeeld  met een onvoldoende, voldoende of goed. Wanneer niet 
is voldaan aan de eisen, wordt geen beoordeling gegeven. Een beoordeling is noodzakelijk om over te gaan en toegelaten te worden tot het schriftelijk 
examen.  
 
Stageboekje 
De leerlingen dienen in een stageboekje dagelijks aan te geven welke werkzaamheden zij hebben verricht en hoeveel uur zij op het bedrijf aanwezig 
waren. De duur van een stagedag moet minimaal 7 uur zijn. Ook moet er dagelijks een handtekening van de stage- bieder in staan. Het stageboekje 
dient in goede staat gehouden te worden en leesbaar te worden ingevuld. Binnen één week na de uitreiking van het boekje dienen de gevraagde 
gegevens in het stageboekje volledig te zijn ingevuld. 
 
Het volledig invullen van het stageboekje geldt als bewijs voor het afsluiten van de handelingsopdracht en wordt beoordeeld met een onvoldoende, 
voldoende of goed. Te laat of onvolledig ingevuld inleveren van het stageboekje betekent dat er geen beoordeling kan worden gegeven voor de 
handelingsopdracht. Zonder beoordeling kan de leerling niet toegelaten worden tot het centraal schriftelijk examen. 
 

 
    Kennismakingsstage eind klas 3 telt mee voor klas 4 

 
 
Van alle leerlingen van klas 3 wordt verwacht dat zij aan het einde van het schooljaar, op 21 juni t/m 2 ju1i 2021, een kennismakingsstage gaan lopen. 

 
➢ Dit betekent dat door de leerlingen een stageplek gekozen moet worden binnen de groene profielvakken. Tevens is dit het stageadres in klas 4 

voor periode 1 (juni t/m derde week november 2021). In periode 2 (vierde week november 2021 t/m februari 2022) mogen de leerlingen een vrije 
keuze maken waar ze stage willen gaan lopen. (Eventueel, in bijzondere gevallen, is er goedkeuring nodig van de stagecoördinatoren.) 

  



 
 

 
Eisen aan een praktijkbedrijf 

➢ De leerlingen dienen in periode 1 stage te lopen op een type bedrijf dat aansluit bij de groene profielvakken.  
 

➢ Je mag niet onder de directe leiding van je ouders/verzorgers stage lopen op een bedrijf.  
 

Stage regels 
 
1. De stage is een handelingsopdracht en moet daarom voldoende of goed worden afgesloten. Indien de stage niet voldoende of goed wordt 

afgesloten dan wordt de leerling uitgesloten van het centraal schriftelijk examen. Het volledig ingevulde stageboekje is het bewijs van het 
voldoende afsluiten van de stage. 

 
2. Je spreekt met het bedrijf af hoe laat je er kunt zijn. Bekijk daarom goed van tevoren hoe je er komt en hoe de bustijden zijn enz. 
 
3. Je meld je zowel op school ziek (meestal in de ochtend), als wel op je stage bedrijf. Telefoonnummer school: 088-0205300 
 
4. De leerlingen zijn vanuit school verzekerd voor dat deel waar Aeres VMBO Lelystad aansprakelijk voor is. Uitgangspunt is dat het bedrijf zelf 

verzekerd is.  

  
5. De leerlingen krijgen in principe geen vergoeding. Ze mogen beslist niet op de loonlijst komen te staan. Anders wordt de schade in ieder geval niet 

gedekt door de aanvullende verzekering. Wanneer je wat krijgt in natura of wat toegestopt krijgt is dat natuurlijk mooi meegenomen. 
 
6. Wanneer leerlingen problemen hebben tijdens de stage is het goed om dat direct op school te melden. Vooral problemen in de relatiesfeer, moeten 

aangepakt worden als ze nog klein zijn, wacht dus niet tot alles escaleert!! 
 

7.  Geen der partijen zal zonder overleg met de andere de stage voortijdig afbreken. 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                    WAT MOET JE DOEN TIJDENS DE STAGE? 
 
 

➢ Elke dag: Maak je het dag verslag. 
 

➢ Ziek melden: Als je ziek bent, meld je dat zo spoedig mogelijk, bij voorkeur daags van tevoren, maar in ieder geval  vóór 08.30 uur bij je 

bedrijf/instelling, én je school na 08.15uur.  Telefoonnummer van school: 088-0205300 
  

➢ Problemen: Bij moeilijkheden neem je contact op met je stage coördinatoren of met de school. Vraag dan naar mevrouw Holland of 
mevrouw Vennik. 

 
➢ Duur stagedag: Duur van een stagedag is minimaal 7 uur bij minder uren overleg hebben met mevrouw Holland of mevrouw Vennik. 

 
➢ Je eerste dag: Natuurlijk ben je op tijd. Je neemt ook je stageboek mee. 

  

➢ Je laatste dag Je vraagt aan je praktijkbegeleid(st)er of die met jou het beoordelingsformulier wil invullen. 
 
 
 Je bedankt je stage bedrijf/-instelling en/of je begeleider voor de begeleiding tijdens je stageperiode! 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

BIJLAGE 2:  LOB 

Handelingsopdracht ‘LOB’. 

Handelingsopdracht ‘Qompas’. 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof 
toets- 
code Toetsvorm Waar / wie 

Verplicht  
Aanbevolen Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

          Optioneel       

26 augustus 
2019 t/m 5 juni 
2020 

Preambule 
LN/K1 

Qompas 
stappenplan 
geheel 
gemaakt van 
leerjaar 3GL 

LOB1 Alle stappen 
uit het 
integraal LOB 
plan klas 3 
zijn verwerkt 
in Qompas.  

Mentorles / 
Mentor 

Verplicht 22 t/m 26 juni 
2020. 
(reparatieweek 
klas 3)  

Moet 
voldoende 
worden 
afgerond 
voor 
bevordering 
naar leerjaar 
4.  

Uitgedraaid 
loopbaandossier 
uitprinten en getekend 
inleveren. Mentor 
controleert achter de 
schermen of alle 
opdrachten voldoende 
zijn gemaakt. Indien dit 
het geval is zal de 
mentor het 
loopbaandossier tekenen 
en innemen. 
5 juni 2020 inleveren 

 

 
Voor open dagen kan er een verlofkaart gevraagd worden bij de decaan. De leerling kan een aantal maal de mogelijkheden voor vervolgopleidingen buiten school 
onderzoeken. Deze mogelijkheden worden alleen toegestaan buiten de tentamenweek of de week voor de tentamenweek .  

 
Beroepsopleidingenmarkt 
 
Het is verplicht om de beroepsopleidingenmarkt 2019 te bezoeken. Iedere leerling krijgt hier een uitnodiging voor voorbereidings en evaluatie opdrachten staan in 
Qompas deze dienen voldoende te worden afgerond. 

 
  



 
 

BIJLAGE 3:  Nederlands 

➔ Spreekbeurt: De spreekbeurt gaat over een beroep. 

B e o o r d e l i n g  s p r e e k b e u r t  k l a s  3  

 Onvoldoende Voldoende Goed 

Inhoud  

De inhoud van de presentatie 
sluit matig aan bij een beroep. 
Er is geen tot weinig verdieping 
in het onderwerp.                                        

De inhoud van de presentatie 
voldoende. 
Leerling heeft onderzoek gedaan 
naar het beroep.                                           
                                 

De inhoud van de presentatie is 
verdiepend en vernieuwend.  
Geeft duidelijke en 
beargumenteerd mening over het 
beroep.                                 

                                0p                                    1p                                       2p                                    3p                                    4p 

Presentatie  

Het verhaal is niet  verstaanbaar 
en het straalt geen 
enthousiasme uit.                          

Het verhaal is verstaanbaar. 
 
 

Het verhaal is goed verstaanbaar. 
De leerling kan andere leerlingen 
enthousiasmeren 

                                 0p                                    1p                                       2p                                    3p                                    4p 

Taal 
De leerling maakt veel fouten in 
de Nederlands taal en gebruikt 
onbegrijpelijke woorden. 

De leerling gebruikt begrijpbare 
Nederlandse taal. 

Er wordt gebruik gemaakt van 
correcte Nederlandse taal. 

                                 0p                                    1p                                       2p                                    3p                                    4p 

Houding 
De leerling kijkt de klas bijna 
niet aan en straal onzekerheid 
uit. 

De leerling kijkt de klas aan. De leerling heeft een open 
houding. Kijkt de klas aan en straalt 
zelfverzekerdheid uit. 

                                0p                                    1p                                       2p                                    3p                                    4p 

Gebruik 
Smartboard 

De leerling heeft geen passende 
presentatie gemaakt of 
presentatie ontbreekt.  

Presentatie geeft een goed 
beeld van het onderwerp. 

De presentatie geven een extra 
verduidelijking van het onderwerp.                           

                  
                                0p                                    1p                                       2p                                    3p                                    4p 

Tijdsduur 
Minder dan 6 minuten aan het 
woord geweest. 

Langer dan 10 minuten aan het 
woord geweest. 

Tussen 5 minuten en de 10 
minuten aan het woord geweest. 

                                                           -2p                                                     0p                                                     4p 

Afspraak 
nakomen 

Heeft spreekbeurt twee of meer 
keer uitgesteld zonder 
geoorloofde reden.  

Heeft spreekbeurt één keer 
uitgesteld zonder geoorloofde 
reden. 

Houdt de spreekbeurt op de 
gemaakte datum. 

                                                           -4p                                                     -2p                                                     2p 

  



 
 

BIJLAGE 4:  CKV 
Dit jaar krijgt de leerling te maken met een nieuw verplicht vak CKV (= Culturele Kunstzinnige Vorming ).  

CKV is een onderdeel van het schoolexamen dat in het derde jaar met een voldoende of goed moet zijn afgerond. 

Een onvoldoende voor CKV: betekent geen diploma en geen overgang naar klas 4. 
 

Het Kunstdossier/verslag: 

Voor het vak CKV moeten aan het einde van het jaar twaalf opdrachten afronden en in het kunstdossier worden opgenomen.  

Per periode worden drie opdrachten opgegeven, deze opdrachten dienen aan het einde van elke rapportperiode ingeleverd te worden in het kunstdossier.  

De twaalf opdrachten worden samengevoegd in het kunstdossier, dit document wordt beoordeeld met een onvoldoende een voldoende of een goed.  

Voor het maken van je verslagen en opdrachten kun je gebruik maken van de computers op school. Dit kan in de les maar ook zelfstandig, in je vrije tijd, wanneer er een computer 

beschikbaar is (studielandschap).  
 

Kunstdossier:  
Het kunstdossier word verzameld in een snelhechter. 

• Ziet er verzorgd uit 

• Zit de uitwerkingen van de 12 opdrachten in 

• Opdrachten in showhoesjes  



 
 

 

Kolomuitleg 
Periode SE/data 

 
In deze kolom staat in welke SE-periode of op welke datum een toets wordt afgenomen. Van de docent hoor je welke dag dat is. 
Noteer in je agenda wanneer de toets is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen. 

Exameneenheid 
 

Dit is vooral belangrijk voor de school die alles goed moet vastleggen voor jouw SE. In deze kolom wordt verwezen naar het 
examenprogramma. 

Leerstof 
 

In deze kolom staat aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou  
een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar. 

Toetscode 
 

Elke toets heeft een code.  
Voor de docenten is deze kolom belangrijk omdat zij bij elke afgenomen toets een cijfer of woordbeoordeling moeten geven. De 
gegeven cijfers en woordbeoordelingen worden met deze toets code vastgelegd in het examendossier. 

Toetsvorm 
 

In deze kolom kun je zien of een toets ‘schriftelijk’, ‘mondeling’ of ‘praktisch’ is. Een toets kan ook een handelingsopdracht zijn. Voor 
elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je moet het wel ‘naar behoren’ doen. Wat ‘naar behoren’ 
betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets anders zijn. 
Hoewel je er geen cijfer voor krijgt ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in de 
problemen.  

Toetsduur 
 

In deze kolom kun je zien hoeveel tijd je hebt voor een toets. 

Gewicht toets 
 

Hier kun je zien hoe zwaar een toets meetelt in het periode cijfer van je SE. Sommige toetsen tellen 1 keer mee, maar er  
zijn ook toetsen die 2 of zelfs nog meer keer meetellen. 

Herkansing ja/nee 
 

Soms heb je het recht om een toets in een vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor de toets verbeteren. Het hoogste 
cijfer telt. Alleen de toetsen met ‘Ja’ kun je herkansen. 

Beoordeling 
 

In deze kolom kun je zien wat voor soort beoordeling je krijgt, bijvoorbeeld een cijfer of een voldoende.  

Opmerkingen 
 

In deze kolom staat soms extra informatie die handig is om te weten. 
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