
 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

Het schoolexamen 

De schoolexamens, die in mavo 3+4, havo 4+5 en/of vwo 4+5+6 worden afgenomen, 

bestaan uit schriftelijke theoretische toetsen (in het PTA aangegeven met TT), 

mondelinge toetsen (MO), praktische opdrachten (PO), practica (PC),presentaties 

(PR), handelingsdelen (HD), kijk- en luistertoetsen (LT) en een profielwerkstuk. 

In het PTA vind je per vak de informatie over de SE-onderdelen. Hierin staat de 

afnamevorm vermeld, de periode waarin het SE wordt afgenomen, de stof waarop 

het SE betrekking heeft, de weging en de herkansbaarheid. 

Het examendossier 

In het examendossier worden alle resultaten bijgehouden. Slechts een volledig 

afgerond examendossier geeft de leerling het recht om deel te nemen aan het 

centraal examen. Het examendossier is in Somtoday te bekijken. Vóór de centrale 

examens krijgt elke leerling het overzicht van alle definitieve SE-cijfers. 

 

Het examenreglement 

Bij het PTA hoort een examenreglement. Hierin staat beschreven hoe de afname van 

de PTA-onderdelen geregeld is. Ook staat hierin onder andere informatie over 

herkansingen, de rechten en plichten van examenkandidaten, de slaag/zakregeling 

en de regeling rondom een cum laude diploma. 

 

Plusdocument 

Leerlingen die geslaagd zijn, krijgen behalve de wettelijk verplichte documenten als 

het diploma en de cijferlijst ook een plusdocument. Op dit certificaat staan zaken die 

een leerling gedaan heeft in het kader van brede vorming, maar die niet meetellen in 

de slaag- zakregeling. Voorbeelden zijn activiteiten als de muziekavonden, nominatie 

voor de PWS-prijs, deelname aan de leerlingenraad en het volgen van een 

uitwisseling. 

Voor vragen over het PTA kun je je richten tot je vakdocent en/of de 

examencommissie van Het Lyceum. 

 

 



aardrijkskunde 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 TT
H1 par. 1.7 t/m 1.9 H2 Par. 2.7 t/
m 2.9 en H3 (Domeinen: B1, C1,
E1 en E2)

1 3 50 Hoogste, 1
herkansing

1



bewegen sport en maatschappij 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 PO

Sportautobiografie. Deadline 8
oktober 2021. Inleveren in een
mapje in het postvak van de
docent. Bij ziekte in laten leveren
door iemand anders. Elke
schooldag later gaan er 2 punten
van de maximale beoordeling af.
(Domein bewegen en
samenleving, eindterm 14)

3 1 Hoogste, 1
herkansing

402 PO

Rugby. Indien je bij een van de
twee afsluitlessen niet beoordeeld
kunt worden krijg je voor deze
praktische opdracht een
vervangende schriftelijke
opdracht. Bij voldoende gemaakt
is de beoordeling voor deze
schriftelijke opdracht het
gemiddelde cijfer van alle
praktische opdrachten in dat
schooljaar. Deadline verv.
schriftelijke opdr 26 november
2021. Inleveren in het postvak
van de docent in een mapje.Bij
ziekte in laten leveren door
iemand anders en elke dag later =
-2 punten (Domein bewegen,
eindterm 2)

3 1 Hoogste, 1
herkansing

403 PO

Atletiek 2: Discuswerpen. Indien
je bij de afsluitles niet beoordeeld
kunt worden is er een
inhaalmoment in april. Een evt.
vervangende schriftelijke opdracht
volgt pas op het moment dat je
ook daar het onderdeel niet af
kunt sluiten. De deadline hiervoor
wordt later bepaald en uiterlijk
twee weken vooraf gemaild naar
leerling. Beoordeling: zie
vervangende opdracht rugby.
(Domein bewegen, eindterm 5)

3 1 Hoogste, 1
herkansing

404 TT

SE I: Introductie BSM, Boek BSM:
Paragraaf 1.1-1.3, 1.6 (Domein
Bewegen en Regelen, eindtermen
11 en 13)

8 1 50 Hoogste, 1
herkansing

2



405 PO

Atletiek 3 (springen)
Hinkstapsprong. Indien je bij de
afsluitles niet beoordeeld kunt
worden, is er een inhaalmoment
in april. Een evt. vervangende
schriftelijke opdracht volgt pas op
het moment dat je ook daar het
onderdeel niet af kunt sluiten. De
deadline hiervoor wordt later
bepaald en uiterlijk twee weken
vooraf gemaild naar leerling.
Beoordeling zie vervangende
opdracht rugby. (Domein
bewegen, eindterm 5)

3 1 Hoogste, 1
herkansing

406 PO

Turnen. Indien je bij de
afsluitlessen niet beoordeeld kunt
worden is er een inhaalmoment
dat later gepland wordt. Een evt.
vervangende schriftelijke opdracht
volgt pas op het moment dat je
ook daar het onderdeel niet af
kunt sluiten. De deadline voor het
inhalen en de schriftelijke
opdracht wordt later bepaald en
uiterlijk twee weken vooraf
gemaild naar leerling.
Beoordeling: zie vervangende
opdracht rugby. (Domein
Bewegen, eindterm 3 en Domein
B&R eindterm 8)

5 2 Hoogste, 1
herkansing

407 PO

Boksen. Indien je op het
afsluitmoment afwezig bent moet
je dit onderdeel afsluiten op een
inhaalmoment. Dit moment wordt
later in het jaar bepaald en
uiterlijk twee weken vooraf
gemaild aan leerling. (Domein
Bewegen, eindterm 6)

3 3 Hoogste, 1
herkansing

408 PO

Dansen (Flashmob). Afsluiten in
het winkelcentrum. Indien je op
het afsluitmoment afwezig bent,
moet je dit onderdeel afsluiten op
een inhaalmoment. Dit moment
wordt later in het jaar bepaald en
uiterlijk twee weken vooraf
gemaild aan leerling. (Domein
Bewegen, Eindterm 4)

3 3 Geen

409 PO

Voeding & diëtiek. Inleveren in
een mapje bij je docent. Deadline
wordt nader bepaald en uiterlijk
twee weken vooraf gemaild naar
de leerling. Indien afwezig op het
inlevermoment dient iemand
anders dit te doen. Elke
schooldag later ingeleverd
betekent twee punten aftrek van
je eindcijfer. (Domein Bewegen
en Gezondheid, eindterm 11)

2 3 Hoogste, 1
herkansing

3



410 PR

Expertgroepen H4. De presentatie
en de samenvatting tellen beide
mee voor het cijfer. De
samenvatting moet op dezelfde
dag als de presentatie worden
gedeeld met je docent en je
klasgenoten. Indien je geen
samenvatting uploadt, krijg je
twee punten aftrek op je
presentatiecijfer. Indien je afwezig
bent, doe je je presentatie op het
in het rooster ingeplande
inhaalmoment.

2 3 Hoogste, 1
herkansing

411 TT
SE 2: Boek BSM: Paragraaf 1.4,
1.5, 2.1-2.3. (Domein Bewegen
en Gezondheid, eindterm 11)

8 3 50 Hoogste, 1
herkansing

412 HD
Slag-loopspel. Deelname aan
soft- en/of kastiebal. (Domein
Bewegen, eindterm 2)

0 3 Geen

413 PO

EHBO thuisopdracht of
praktijkexamen
aan de hand van de EHBO lessen
op school sluit je EHBO af of dmv
een filmopdracht of dmv een
praktijkexamen in tweetallen. Dit
wordt later in het jaar bepaald.
Indien het een filmopdracht wordt
komt er een deadline die uiterlijk
twee weken van tevoren wordt
bekend gemaakt.

4 4 Hoogste, 1
herkansing

414 HD Stage 0 4 Geen

415 PO

Stage lopen bij een
sportvereniging. 
Minimaal 5 volledig verzorgde
trainingen geven bij een sportclub
inclusief lesvoorbereidingen
evaluaties per les en een
beoordeling van je
stagebegeleider. 
Domein Bewegen en Regelen,
eindtermen 9 en 10 Deadline
inleveren vrijdag 3 juni  om 17.00
uur. Elke schooldag te laat
betekent 2 punten aftrek op het
mogelijke eindcijfer. Inleveren in
een mooi mapje in het postvak
van je BSM docent.

6 4 Geen

416 PO

Organisatie en uitvoering
Sportdag onderbouw. Met elkaar
gaan jullie de sportdag voor de
onderbouw organiseren en
uitvoeren. Beoordeling door BSM
en l.o. docenten en
medeleerlingen

Domein Bewegen en Regelen
eindtermen 9 en 10

4 4 Geen

4



417 PO

Beachvolleybal is een
terugslagspel. Wordt in de praktijk
afgesloten. Indien vanwege
absentie en/of een blessure
onvoldoende inzicht is in de
spelkwaliteiten wordt er een
vervangende opdracht met een
deadline gegeven. Bij een
voldoende beoordeling wordt als
cijfer het gemiddelde cijfer van
alle praktijkonderdelen van dit
schooljaar toegekend. (Domein
Bewegen, eindtermen 2 en 7)

4 4 Geen

5



culturele en kunstzinnige vorming 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 PO
Domein A: Verkennen,
kunstautobiografie CPZ,
Inleverdatum 1 oktober 2021

1 1 Geen

402 PO

Domein B&C Architectuur:
Verbreden en verdiepen. Binnen
de kunstdiscipline ‘film’ ervaring
opdoen + verwerkingsopdracht.
Inleverdatum: 19 november 2021

2 1 Hoogste, 1
herkansing

403 PO

Domein B&C Filmhuis: Verbreden
en verdiepen. Binnen een
kunstdiscipline ervaring opdoen +
verwerkingsopdracht.
Inleverdatum: 17 december 2021

2 2 Hoogste, 1
herkansing

404 PO

Domein B&C Theaterbezoek:
Verbreden en verdiepen. Binnen
een kunstdiscipline ervaring
opdoen + verwerkingsopdracht.
Inleverdatum: 29 januari 2022

2 3 Hoogste, 1
herkansing

405 PO
Domein C: verdiepen: Grote
onderzoeksopdracht
Inleverdatum: 22 april 2022

3 4 Hoogste, 1
herkansing

406 PO
Domein D: Verbinden: reflectie op
gedane ervaringen inleverdatum 3
juni 2022

2 4 Hoogste, 1
herkansing

6



Franse taal en literatuur 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 PR
Presentatie in het Frans, volgens
rooster via docent. Afname in de
les.Domein C

1 3 5 Hoogste, 1
herkansing

7



godsdienst 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 TT SE 1 H.13 en 14 boek Perspectief 1 2 50 Hoogste, 1
herkansing

402 TT SE 2 H.16 en17 boek Perspectief 1 4 50 Hoogste, 1
herkansing

8



kunst (beeldende vormgeving) 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

402 HD

Verplicht aanwezig op
Eindexamen havo 5 en vwo 6 op
(dag nader te bepalen) maart
2022

0 3 Geen

9



kunst (muziek) 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 PO

Tijdens de voorbereidende weken
naar het schoolexamen toe zal in
de laatste fase door de leerling
een keuze gemaakt worden
tussen improviseren of
componeren. Op de dag van het
examen vindt een uitvoering met
opname plaats waarna de leerling
in een reflectieverslag het
improvisatie of componeerproces,
problemen, hoogtepunten,
leerdoelen en het uiteindelijk
muzikaal product zal omschrijven.
Zowel de uitvoering en het
reflectieverslag zullen beoordeeld
worden (50/50). (Maart 2022)

1 3 Geen

10



loopbaanoriëntatie 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 HD

Leerlingen volgen een persoonlijk
programma van verplichte
opdrachten en keuze-opdrachten.
De leerlingen hebben
voortgangsgesprekken met hun
mentor. Inlevermoment 1: eind
november 2021

0 1 Geen

402 HD

Leerlingen volgen een persoonlijk
programma van verplichte
opdrachten en keuze-opdrachten.
De leerlingen hebben
voortgangsgesprekken met hun
mentor. Inlevermoment 2: eind
mei 2022

0 4 Geen

11



maatschappelijke stage 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 HD

Je bent verplicht om 30 uur een
maatschappelijke stage te lopen.
Deze uren dienen buiten de
lesuren om ingevuld te worden.
Je kunt alleen bevorderd worden
als de maatschappelijke stage
voldoende is afgerond. Alle
opdrachten in het stageboek
moeten uiterlijk op eind mei 2022
zijn afgerond en ingeleverd zijn bij
de mentor.

0 4 Geen

12



maatschappijleer 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 TT
SE Dilemma hoofdstuk 1+2:
Parlementaire democratie en
Rechtsstaat.(domeinen C en B)

2 2 50 Hoogste, 1
herkansing

402 TT
SE Dilemma hoofdstuk 3+4:
Verzorgingsstaat en Pluriforme
samenleving.(domeinen D en E)

2 4 50 Hoogste, 1
herkansing

403 PO

Elke periode zal iedere leerling in
groepsverband een opdracht
maken. Het gemiddelde van deze
opdrachten komt als po cijfer op
de eindlijst. Uiterste datum voor
afronding 19 juni 2022 (domeinen
A,B,C,D,E)

1 4 Hoogste, 1
herkansing

13



natuur leven en technologie 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 TT Modules uit de perioden 1 t/m 3. 1 3 50 Hoogste, 1
herkansing

14



scheikunde 2021/2022
HAVO

Leerjaar  4

volgnr Toetssoort Toetsomschrijving Weging Periode ToetsduurHerkansingtype

401 TT Chemie overal: Hoofdstuk 1 t/m 5
(domein A, B, C, D) 1 3 100 Hoogste, 1

herkansing

15


