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ATHENEUM/GYMNASIUM4
Rietveld Lyceum

Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Nederlandse taal en literatuur

Inleiding
Het vak Nederlandse taal en literatuur bereidt de leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen. Het leert leerlingen om op een
hoog niveau de Nederlandse taal te kunnen gebruiken en te begrijpen. Het examenprogramma voor het vak Nederlandse taal en literatuur bevat
tekstbegrip, schrijven, spellen, formuleren, woordenschatuitbreiding en literatuur. Hierbi wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode Op
niveau en Literatuurgeschiedenis.nl
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rieveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak Nederlandse taal en literatuur in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4
telt als eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4
worden afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook
vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak Nederlandse taal en literatuur in vwo 4 kent ook handelingsdelen.

Toetsen
TO1
PO "Kunstautobiografie"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 0
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit het s c hrijven van
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
een pers oonlijke uiteenzetting over ervaringen met
Wijze van toetsing: Praktisch
kuns t en literatuur.
Type toets:
Praktische opdracht
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Herkansing:
Eindtermen:

Nee

C en E 1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO2
Toets "Boek 1, literatuurtheorie"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
Gezamenlijk wordt het eers te boek voor de lijs t gelezen.
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
Daarbij wordt literatuurtheorie behandeld. De kennis van
Wijze van toetsing: Schriftelijk
de theorie wordt aan de hand van de inhoud van het boek
Type toets:
Toets
getoets t.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein E 2 .
Herkansing:
Nee
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
Eindtermen:
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO3
Toets "Tekstbegrip"
Moment:
In toetsweek 1
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit de praktis c he en
Leerstof:

theoretis c he kennis uit O p niveau Lezen.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A 1 , A 2 en A 3 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO4
Toets "Spelling en formuleren"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit praktis c he en
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
theoretis c he kennis uit O p niveau Spellen en
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Formuleren.
Type toets:
Toets
De eindterm voor dit vak omvat het domein C . V oor de
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
Herkansing:
Nee
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Eindtermen:
TO5
PO "Presentatie Middeleeuwen"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 0,5
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
het pres enteren en voor de medeleerlingen verhelderen
Wijze van toetsing: Praktisch
van een toegewezen deel van de theorie op
Type toets:
Praktische opdracht
literatuurges c hiedenis .
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein B.
Herkansing:
Nee
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
Eindtermen:
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
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Vak:Nederlandse taal en literatuur

TO6
Toets "Boek 2, Middeleeuwen"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 0,5
De leers tof voor deze toets bes taat uit de ges elec teerde
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
pagina's M iddeleeuwen op literatuurges c hiedenis .nl en
Wijze van toetsing: Schriftelijk
uit s pec ifieke kennis over Reinaert de V os en Karel ende
Type toets:
Toets
E legas t.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein E .
Herkansing:
Nee
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
Eindtermen:
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO7
Toets "Tekstbegrip"
Moment:
In toetsweek 2
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
PO "Gedicht schrijven"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit de praktis c he en
Leerstof:

theoretis c he kennis uit O p niveau Lezen.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A 1 , A 2 en A 3 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 0,5
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit het c reatief
Leerstof:

s c hrijven van een gedic ht aan de hand van de in de les
bes proken kenmerken.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein C .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO9
PO "Presentatie over poëzie"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 0,5
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit het in tweetallen
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
analys eren van een gepublic eerd modern gedic ht, aan de
Wijze van toetsing: Praktisch
hand van de in de les bes proken kenmerken. De analys e
Type toets:
Praktische opdracht
wordt klas s ikaal gepres enteerd.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Herkansing:
Nee
B en E 2 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Eindtermen:
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO10
Toets "Boek 3, recensie"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 0,5
N aas t de gebruikelijke lees dos s ieropdrac ht analys eert
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
de leerling bij boek 3 een rec ens ie aan de hand van de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
behandelde argumentatietheorie in de les en uit O p
Type toets:
Toets
niveau.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Herkansing:
Nee
C , E 1 en E 2 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Eindtermen:
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO11
PO "Leesdossier"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 0
Het c omplete lees dos s ier bevat een pers oonlijke
Leerstof:

kuns tautobiografie en vier uitgewerkte
lees dos s ieropdrac hten.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein E .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO12
Toets "Betoog schrijven"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
De leerling s c hrijft een betoog over een ac tueel
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
onderwerp. Kennis van de ac tualiteit en de behandelde
Wijze van toetsing: Schriftelijk
argumentatietheorie zijn noodzakelijk.
Type toets:
Toets
De eindtermenvoor dit onderdeel omvatten de domeinen
C en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
Herkansing:
Nee
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
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RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:Nederlandse taal en literatuur

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Engelse taal en literatuur

Inleiding
Het vak Engelse taal en literatuur bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen en op "The English speaking world" d.m.v.
de vier vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het examenprogramma van het vak Engelse taal en literatuur bevat de vier
vaardigheden, methodetoetsen, literatuur en een portfolio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode Of Course Max! en diverse
opdrachten die door de docent worden aangereikt.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak Engelse taal en literatuur in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt
als eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4
worden afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook
vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak Engelse taal en literatuur in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Of Course Max"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Eindtermen:

Nee

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit een unit van O f
Leerstof:

C ours e M ax!
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A , C en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO2
Toets "Kijk- en luistervaardigheid"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit een C ito kijk-en
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
luis tertoets .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindterm voor dit vak omvat het domein B. V oor de
Type toets:
Toets
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
PO "Portfolio"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Het portfolio bes taat uit vers c hillende opdrac hten.
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , B,
C , D en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO4
Toets "Leesvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit vers c hillende
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
examenteks ten.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindterm voor dit vak omvat het domein A . V oor de
Type toets:
Toets
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO5
Toets "Of Course Max"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit een unit van O f
Leerstof:

C ours e M ax!
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , C
en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO6
Toets "Schrijfvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
De leerling krijgt een s c hrijfopdrac ht.
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
De eindterm voor dit vak omvat het domein D. V oor de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
Type toets:
Toets
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
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TO7
PO "Portfolio"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Of Course Max"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO9
PO "Portfolio"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:Engelse taal en literatuur

Weegfactor: 1
Het portfolio bes taat uit vers c hillende opdrac hten.
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , B,
C , D en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leerstof voor deze toets bestaat uit een unit van Of
Leerstof:
Course Max!
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A, C en
D. Voor de specificatie hiervan kunnen de syllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
Het portfolio bes taat uit vers c hillende opdrac hten.
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , B,
C , D en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO10
Toets "Spreekvaardigheid"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 2
De leerling geeft een pres entatie in het E ngels .
Tijdsduur:
15 minuten
Leerstof:
De eindterm voor dit vak omvat het domein C . V oor de
Wijze van toetsing: Mondeling
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
Type toets:
Toets
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO11
Toets "Leesvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit vers c hillende
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
examenteks ten.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindterm voor dit vak omvat het domein A . V oor de
Type toets:
Toets
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Vak:wiskunde A

Inleiding
Het vak wiskunde A bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen. Het examenprogramma van het vak wiskunde bevat:
goniometrie, verbanden, algebra, meetkunde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode Getal en Ruimte.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak wiskunde A in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak wiskunde A in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Hoofdstuk 1"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Eindtermen:
TO2
Toets "Hoofdstuk 1 en 2"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 en 2 .
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , C
Wijze van toetsing: Schriftelijk
en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
Type toets:
Toets
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
Toets "Hoofdstuk 3"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 3 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO4
Toets "Hoofdstuk 3 en 4"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 3 en 4 .
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
Wijze van toetsing: Schriftelijk
B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor
Type toets:
Toets
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO5
PO "Hoofdstuk 7"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO6

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

hoofds tuk 7 .
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Toets "Hoofdstuk 5"

Moment:
In toetsweek 3
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 5 . De
Leerstof:

eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en C .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
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RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:wiskunde A

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Vak:wiskunde B

Inleiding
H et vak wis kunde bereidt leerlingen voor op het s c hoolexamen en het c entraal examen. H et examenprogramma van het vak wis kunde bevat
goniometrie, verbanden, algebra en meetkunde. H ierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale les methode Getal en Ruimte.
N B Wanneer de ontwikkeling rond C ovid-1 9 vraagt om aanpas s ingen van dit P T A , dan behoudt het Rietveld Lyc eum zic h het rec ht voor dit
P T A aan te pas s en. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de c ons equenties die de aanpas s ingen eventueel hebben voor examenkandidaten in
ogens c houw worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak wiskunde B in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat. In het kader van maatwerk kunnen instrumentele
vaardigheden, ICT, practica en mondelingen deel uitmaken van een schriftelijke toets en kan de stof daarop worden aangepast.

Handelingsdelen
Het vak wiskunde B in vwo 4 kent beperkt handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Hoofstuk 2"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO2
Toets "Maatwerk"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
Toets "Periode 1"
Moment:
In toetsweek 1
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
Toets "Hoofdstuk 3"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO5
Toets "Maatwerk"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO6

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit c apita s elec ta
Leerstof:

hoofds tuk 2 , voorkennis en GR-vaardigheden.
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , C 1
en C 2 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit maatwerk.
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A ,
C 1 , C 2 , B1 , B3 en B5 . V oor de s pec ific atie hiervan
kunnen de s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit tot dus ver
Leerstof:

behandelde s tof in de hoofds tukken 1 en 2 .
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A ,
C 1 , C 2 , B1 , B3 en B5 . V oor de s pec ific atie hiervan
kunnen de s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit c apita s elec ta
Leerstof:

hoofds tuk 3 .
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
E 1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit maatwerk.
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Toets "Periode 2"

Moment:
In toetsweek 2
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit tot dus ver
Leerstof:

behandelde s tof in de hoofds tukken 3 en 4 .
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A ,
E 1 , B4 en B5 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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TO7
Toets "Hoofdstuk 5"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Maatwerk"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO9
Toets "Periode 3"
Moment:
In toetsweek 3
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:wiskunde B

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit ges elec teerde
Leerstof:

onderwerpen uit hoofds tuk 5 .
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A en
B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit maatwerk.
Leerstof:

De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , B,
C 1 en C 2 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit tot dus ver
Leerstof:

behandelde s tof.
De eindtermen voor dit vak omvatten de domeinen A , B,
C en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:wiskunde C

Inleiding
Schoolexamens
Handelingsdelen
Toetsen
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:wiskunde D

Inleiding
Wis kunde D kan gekozen worden door leerlingen die het vak Wis kunde B volgen. N iet alleen vormt het een aanvulling in die zin dat het de
Wis kunde B leerlingen vertrouwd maakt met belangrijke (niet in het Wis kunde B programma) opgenomen Wis kunde A s tof zoals s tatis tiek en
kans rekening, maar het omvat ook een uitbreiding op de Wis kunde B s tof zowel in verbreding als in diepgang. H ierdoor zijn leerlingen die dit
vak volgen wis kundig gezien optimaal voorbereid voor elke vervolgopleiding. H et vak draagt tegelijk een praktis c h- en een theoretis c h
/fundamenteel karakter: leerlingen maken zic h nuttige, direc t toepas bare vaardigheden eigen, maar maken ook kennis met wat de bas is van
wetens c happelijk onderzoek behels t: abs trac tie.
N B Wanneer de ontwikkeling rond C ovid-1 9 vraagt om aanpas s ingen van dit P T A , dan behoudt het Rietveld Lyc eum zic h het rec ht voor dit
P T A aan te pas s en. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de c ons equenties die de aanpas s ingen eventueel hebben voor de examenkandidaten
in ogens c houw worden gehouden.

Schoolexamens
H et s c hoolexamen van het vak wis kunde D in het vwo bes taat uit een aantal onderdelen. H et jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het examenjaar. H et jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toets en die in vwo 4 worden
afgenomen. A lle toets en die in vwo 4 worden afgenomen s taan hieronder op c hronologis c he volgorde vermeld. H ierbij is onder andere ook
vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfac tor van de toets is en welke leers tof de toets omvat. I n het kader van maatwerk kunnen
ins trumentele vaardigheden, I C T , prac tic a en mondelingen deel uitmaken van een s c hriftelijke toets en kan de s tof daarop worden
aangepas t.\par}

Handelingsdelen
E ventuele handelings delen die betrekking zouden kunnen hebben op het gebruik van E xc el (of een gelijkwaardig programma) in een
s tatis tis c he c ontext of Geogebra als het gaat om meetkundige vaardigheden, worden ofwel geintegreerd in een toets in de toets week of
worden apart getoets t, dit alles afges temd in goed overleg tus s en doc ent en leerlingen.

Toetsen
TO1

Toets "Combinatoriek en rekenregels"

Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO2
Toets "Grafen"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it c o m b in a t o rie k e n
re k e n re g e ls .

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it g ra fe n .

TO3
Toets "Binomiale verdelingen"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
D e le e rs t o f v o o r
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
v e rd e lin g e n .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

d e ze t o e t s b e s t a a t u it b in o m ia le

TO4
Toets "Analytische meetkunde/Inproduct"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
D e le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
m e e t k u n d e e n in p ro d u c t .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO5
Moment:
Tijdsduur:

Toets "Normale verdeling"
In periode 2
Weegfactor: 1
De
50 minuten
Leerstof:

Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

b e s t a a t u it a n a ly t is c h e

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it n o rm a le
v e rd e lin g .
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TO6
Toets "Cryptografie"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:wiskunde D

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it c ry p t o g ra fie .

TO7
Toets "Discrete dynamische modellen"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
D e le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
d y n a m is c h e m o d e lle n .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

b e s t a a t u it d is c re t e

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Di
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
D e t o e t s e n in v wo 4 zijn n ie t h e rk a n s b a a r.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Franse taal en literatuur

Inleiding
Het vak Franse taal en literatuur bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen. Hierbij wordt gestreefd de voor het examen
vereiste ERK-niveaus B2 (lezen en luisteren) en B1 (spreken en schrijven) te behalen. Het examenprogramma van het vak Franse taal en literatuur
omvat de domeinen zoals beschreven in de syllabus moderne vreemde talen vwo. Met de digitale methode (Grandes Lignes Tweede Fase) vergroot
en verdiep je de kennis van het Frans. Elk hoofdstuk heeft betrekking op een bepaald thema en in elk hoofdstuk komen alle taalvaardigheden
/domeinen aan bod: kijken en luisteren (domein B), civilisation, lezen (domein A), spreken (domein C) en schrijven (domein D). T.b.v. deze
vaardigheden leer je bij elk thema nieuwe woorden en uitdrukkingen, oefen je de uitspraak en de franse grammatica. Je maakt daarnaast ook
kennis met de franse literatuur (domein E).
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examen kandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak Franse taal en literatuur in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als
eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak Franse taal en literatuur in vwo 4 kent een handelingsdeel.

Toetsen
TO1
Moment:
Tijdsduur:

Hoofdstuktoets "Grandes Lignes"
In periode 1
Weegfactor: 1
De leerstof voor dit onderdeel van het schoolexamen is
50 minuten
Leerstof:
een hoofdstuk uit Grandes Lignes. Eindtermen bevatten de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
domeinen A, C en D. Voor specificatie hiervan kunnen de
Type toets:
Toets
syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO2
PO "Portfolio"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

D it p o rt fo lio b e s t a a t u it e e n v e rza m e lin g o p d ra c h t e n .

TO3
Toets "Leesvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De leers tof voor deze toets bes taat uit vers c hillende
examenteks ten. De eindterm omvat het domein A .
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
Hoofdstuktoets "Grandes Lignes"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
De leerstof voor dit onderdeel van het schoolexamen is
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
een hoofdstuk uit Grandes Lignes. Eindtermen bevatten de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
domeinen A, C en D. Voor specificatie hiervan kunnen de
Type toets:
Toets
syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO5
PO "Portfolio"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Dit portfolio bes taat uit een verzameling opdrac hten.

Nee
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Vak:Franse taal en literatuur

TO6
Toets "Schrijfvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
D e le e rlin g
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
d o m e in D .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

k rijg t e e n s c h rijfo p d ra c h t . D e e in d t e rm o m v a t

TO7
Toets "Spreek- en gespreksvaardigheid"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 2
De leerling geeft een presentatie in een duo in het Frans.
Tijdsduur:
30 min in duo's
Leerstof:
Eindterm omvat domein C.
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Kijk- en luistervaardigheid"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 2
D e le e rs t o f b e s t a a t u it e e n
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
e in d t e rm o m v a t d o m e in B .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

C it o k ijk - e n lu is t e rt o e t s . D e

TO9
Hoofdstuktoets "Grandes Lignes"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
De leerstof voor dit onderdeel van het schoolexamen is
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
een hoofdstuk uit Grandes Lignes. Eindtermen bevatten de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
domeinen A, C en D. Voor specificatie hiervan kunnen de
Type toets:
Toets
syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO10
PO "Portfolio"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
D it
Leerstof:

p o rt fo lio b e s t a a t u it e e n v e rza m e lin g o p d ra c h t e n .

TO11
Toets "Leesvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
D e le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it v e rs c h ille n d e
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
e x a m e n t e k s t e n . D e e in d t e rm o m v a t d o m e in A .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01

Weegfactor: 1
Leerstof:

Jaargemiddelde vwo 4

Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
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Vak:Franse taal en literatuur

De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Duitse taal en literatuur

Inleiding
Het vak Duitse taal en literatuur bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen. Hierbij wordt gestreefd de voor het examen
vereiste ERK-niveaus B2 (spreken en schrijven) en C1 (lezen en luisteren) te behalen. Het examenprogramma van het vak Duitse taal en literatuur
omvat de domeinen zoals beschreven in de syllabus moderne vreemde talen vwo. Met de hoofdstukken uit de digitale methode (Neue Kontakte
Tweede Fase 7e editie) vergroot en verdiep je de kennis van het Duits. Elk hoofdstuk heeft betrekking op een bepaald thema en in elk hoofdstuk
komen alle taalvaardigheden/domeinen aan bod: kijken en luisteren (domein B), landeskunde, lezen (domein A), spreken (domein C) en schrijven
(domein D). Ten behoeve van deze vaardigheden leer je bij elk thema nieuwe woorden en uitdrukkingen, oefen je de uitspraak en de Duitse
grammatica. Je maakt daarnaast ook kennis met de duitse literatuur (domein E).
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak Duitse taal en literatuur in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als
eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak Duitse taal en literatuur in vwo 4 kent een handelingsdeel: Jugendliteratur.

Toetsen
TO1
Moment:
Tijdsduur:

Toets "Kapitel 1"
In periode 1
50 minuten

Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit de Lernlis te, RM
Leerstof:

en grammatic a van Kapitel 1 (hh werkwoorden - pers . en
vragende vnw - vz met 3 e en 4 e nvl + der/eind-Gruppe).

TO2
Toets "Luistervaardigheid"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
n .v .t .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
Toets "Kapitel 2"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
Jugendliteratur
Moment:
n.v.t.
Tijdsduur:
n.v.t.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO5
Toets "Kapitel 3"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit de Lernlis te, RM
Leerstof:
en grammatic a van Kapitel 2 . (modale ww (ott/ovt) naamvallen - pers . vnw - der/eind-Gruppe).

Weegfactor: 0
Je moet in A G4 1 Duits boek lezen. Bij dit boek maak je
Leerstof:
lees notities . Deze moeten voldoende worden bevonden
voor overgang.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit de RM , de
Leerstof:

Lernlis te en de grammatic a van hoofds tuk 3 (het s terke
werkwoord en de keuzevoorzets els ).

Nee
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Duitse taal en literatuur

TO6
Toets "Schrijfvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
W o o rd e n b o e k
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

D - N e n N - D to e ge s ta a n.

TO7
Toets "Spreekvaardigheid Landeskunde"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 2
De voorbereiding voor deze mondelinge opdrac ht
Tijdsduur:
15 minuten
Leerstof:
bes taat uit een P O Landes kunde. Deze dient
Wijze van toetsing: Mondeling
voorafgaand aan de pres entatie te worden ingeleverd
Type toets:
Praktische opdracht
voor een beoordeling. (Deze telt voor 1 0 % mee).
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Kapitel 4"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO9
Taaldossier
Moment:
n.v.t.
Tijdsduur:
n.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit de Lernlis te van
Leerstof:
Kapitel 4 , RM en de grammatic a van hoofds tuk 4
(Konjunktiv ll + lijs t s terke werkwoorden).

Weegfactor: 1
Het taaldos s ier bes taat uit min. 2 vers c hillende
Leerstof:

taalopdrac hten, o.a. een filmvers lag en een
literatuuropdrac ht. M eerdere opdrac hten zijn mogelijk.
O ok eigen invulling/ideeën zijn mogelijk.

TO10
Toets "Leesvaardigheid"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
W o o rd e n b o e k
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

D - N , N - D e n N - N is t o e g e s t a a n .

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Latijnse taal en cultuur

Inleiding
Het vak Latijnse taal en cultuur in vwo 4 bereidt leerlingen voor op een goed begrip van de klassieke cultuur en de taal Latijn. Het
examenprogramma van het vak Latijnse taal en cultuur bevat schriftelijke toetsen en praktische opdrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
digitale lesmethode Fortuna.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak Latijnse taal en cultuur in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als
eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak Latijnse taal en cultuur in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit grammatic a.
Leerstof:

De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Eindtermen:
TO2
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit grammatic a.
Leerstof:

De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO3
Toets "Grammatica en Literatuur"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 3
D e le e rs t o f v o o r
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
P h a e d ru s .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

d e ze t o e t s b e s t a a t u it g ra m m a t ic a e n

Weegfactor: 2
De leerstof voor deze toets bestaat uit grammatica.
Leerstof:
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A. Voor
de specificatie hiervan kan de syllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO5
Toets "Onvoorbereide vertaling"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 2
Deze toets bes taat uit een onvoorbereide vertaling.
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
A en E. Voor de specificatie hiervan kunnen de syllabus
Type toets:
Toets
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Ja
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO6

Toets "Literatuur"

Moment:
In toetsweek 2
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit het O ude
Leerstof:
tes tament.

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A, B en E. Voor de specificatie hiervan kunnen de syllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Latijnse taal en cultuur

TO7
PO "Cultuur en Geschiedenis"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit c ultuur en
Tijdsduur:
20 minuten
Leerstof:
ges c hiedenis .
Wijze van toetsing: Praktisch
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Praktische opdracht
B, C, D en E. Voor de specificatie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO8
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO9
Toets "Literatuur"
Moment:
In toetsweek 3
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit grammatic a.
Leerstof:
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A. Voor
de specificatie hiervan kunnen de syllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit grammatic a en
Leerstof:
P etronius .

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A, B en E. Voor de specificatie hiervan kunnen de syllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
Leerstof:

onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar, behalve TO5 toets "Onvoorbereide vertaling".
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:Griekse taal en cultuur

Inleiding
Het vak Griekse taal en cultuur bereidt leerlingen voor op een goed begrip van de klassieke cultuur en de taal Grieks. Het examenprogramma van
het vak Griekse taal en cultuur bevat schriftelijke toetsen en praktische opdrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode
Pallas.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak Griekse taal en cultuur in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als
eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak Griekse taal en cultuur in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
40 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit P allas 4
Leerstof:

hoofds tuk 2 en 3 (module 1 ).
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Eindtermen:
TO2
Toets "Grammatica en teksten"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit P allas 1 6 en 1 7 .
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de
Wijze van toetsing: Schriftelijk
domeinen A , B en E . V oor de s pec ific atie hiervan kan de
Type toets:
Toets
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
Toets "Grammatica en teksten"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit P allas 1 8 en 1 9 .
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
De eindtermen voor dit onderdeel omvaten de domeinen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
A , B en E . V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus
Type toets:
Toets
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
40 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit P allas 4
Leerstof:

hoofds tuk (2 , 3 ), 4 , 5 en 6 (module 2 ).
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO5
Toets "Onvoorbereide vertaling"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 2
Deze toets bes taat uit een onvoorbereide vertaling. De
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
eindtermen voor dit onderdeel omvatten domeinenen A
Wijze van toetsing: Schriftelijk
en E . V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus van
Type toets:
Toets
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Ja
Eindtermen:
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Vak:Griekse taal en cultuur

TO6
Toets "Grammatica en teksten"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit P allas 2 0 , 2 1 en
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
22.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A . B en E . V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO8
Toets "Grammatica"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
40 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit P allas 4
Leerstof:

hoofds tuk 7 (module 3 ).
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO9
Toets "Grammatica en teksten"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 3
De leerstof voor deze toets bestaat uit Pallas 23 t/m 26.
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
A. B en E. Voor de specificatie hiervan kan de syllabus
Type toets:
Toets
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO7
Toets "Geschiedenis en Cultuur"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Tijdsduur:
20 minuten
Leerstof:
Grieks e ges c hiedenis en c ultuur. De eindtermen voor dit
Wijze van toetsing: Praktisch
onderdeel omvatten de domeinen B, C en E . V oor de
Type toets:
Praktische opdracht
s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
Grammaticatoetsen en onvoorbereide vertalingen zijn herkansbaar.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:aardrijkskunde

Inleiding
Het vak aardrijkskunde bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen. Zie syllabus aardrijkskunde op www.examenblad.nl.
Het examenprogramma van het vak aardrijkskunde bevat: zie syllabus aardrijkskunde op www.examenblad.nl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de digitale lesmethode Buitenland, derde editie.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
H et s c hoolexamen van het vak aardrijks kunde in het vwo betaat uit een aantal onderdelen. H et jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als
eers te onderdeel mee in het s c hoolexamen in het examenjaar. H et jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toets en diie in vwo 4
worden afgenomen. A lle toets en die in vwo 4 worden afgenomen s taan hieronder op c hronologis c he volgorde vermeld. H ierbij is onder andere
ook vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfac tor van de toets is en welke leers tof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak aardrijkskunde in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Hoofdstuk 1, § 1 t/m 6"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit paragraaf 1 t/m 6
Tijdsduur:
40 minuten
Leerstof:
van hoofds tuk 1 .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
Wereld B en B1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.

Eindtermen:
TO2
Toets "Hoofdstuk 1"
Moment:
In toetsweek 1
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Leerstof:

1.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Wereld A 1 , B, B1 en B2 . V oor de s pec ific atie hiervan
kunnen de s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.

TO4
Toets "Hoofdstuk 2, § 1 t/m 6"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit paragraaf 1 t/m 6
Tijdsduur:
40 minuten
Leerstof:
van hoofds tuk 2 .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A arde C en C 1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO3
Toets "Hoofdstuk 4, § 1 t/m 6"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit paragraaf 1 t/m 6
Tijdsduur:
40 minuten
Leerstof:
van hoofds tuk 4 .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
Leefomgeving E en E 1 . V oor de s pec ific atie hiervan
kunnen de s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
Herkansing:
Nee
worden geraadpleegd.
Eindtermen:
TO5
Toets "Hoofdstuk 2"
Moment:
In toetsweek 2
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO6

Weegfactor: 2
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it g e h e e l h o o fd s t u k

2.

Toets "Hoofdstuk 3, § 1 t/m 5"

Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
40 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit paragraaf 1 t/m 5
Leerstof:

van hoofds tuk 3 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Gebieden Zuid A merika D en D1 . V oor de s pec ific atie
hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4
TO7
PO "Hoofdstuk 3"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Hoofdstuk 3"
Moment:
In toetsweek 3
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO9
PO2: Portfolio
Moment:
N.v.t.
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:aardrijkskunde

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

geheel hoofds tuk 3 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Gebieden Zuid A merika A 1 , A 2 , D en D1 . V oor de
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Leerstof:

3.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Gebieden Zuid A merika A 1 , D en D1 . V oor de
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze p ra k t is c h e o p d ra c h t b e s t a a t u it
d rie m a a l p o rt fo lio .

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Leerstof:

1.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A arde A 1 , C , C 1 en C 2 . V oor de s pec ific atie hiervan
kunnen de s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:geschiedenis

Inleiding
Het vak geschiedenis bereidt leerlingen voor op een succesvol burgerschap. Het examenprogramma van het vak geschiedenis bevat de
hoofdstukken 1 t/m 10 en 4 Historische Contexten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode Feniks.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak geschiedenis in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak geschiedenis in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Hoofdstuk 1"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO2
Toets "Hoofdstuk 1 t/m 3"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 t/m
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
3.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO3
Toets "Hoofdstuk 4"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
PO "Hoofdstuk 5"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 4 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

hoofds tuk 5 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO5
Toets "Hoofdstuk 1 t/m 5"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 t/m
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
5.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO6

Toets "Hoofdstuk 6"

Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 6 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:geschiedenis

TO7
Toets "Hoofdstuk 1 t/m 7"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 t/m
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
7.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:economie

Inleiding
Het vak economie bereidt leerlingen voor op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat leerlingen met behulp van
de belangrijkste economische concepten de economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen, verschijnselen waar ze als persoon in de
verschillende rollen binnen huishouden, bedrijven of overheidsinstellingen mee te maken krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen of
waar zij als lid van de samenleving mee te maken kunnen krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen (digitale) lesmethode.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak economie in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak economie in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Module 1"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Eindtermen:

Ja

TO2
Toets "Module 1 en 2"
Moment:
In toetsweek 1
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
Toets "Module 3 en 4"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Ja
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit module 1 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A tot en met C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit module 1 en 2 .
Leerstof:

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A tot en met D1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit module 3 en 4 .
Leerstof:

De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein E .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO4
Toets "Module 3, 4 en 5"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit module 3 , 4 en 5 .
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein E .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
Type toets:
Toets
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO6
PO "Maandboek economie"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit alle mogelijke
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
ec onomis c he onderwerpen uit de ac tualiteit. De uiters te
Wijze van toetsing: Schriftelijk
inleverdatum van deze praktis c he opdrac ht is 2 8 mei
Type toets:
Praktische opdracht
2021.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten in princ ipe
Herkansing:
Nee
alle domeinen, maar de domeinen F, G, H en I s lec hts
Eindtermen:
verkennend. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4
TO7
Toets "Module 6"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Module 6 t/m 8"
Moment:
In toetsweek 3
Tijdsduur:
90 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:economie

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit module 6 .
Leerstof:

De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein D.
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 3
De leers tof voor deze toets bes taat uit de module 6 , 7
Leerstof:

en 8 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
D en F. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:bedrijfseconomie

Inleiding
Het vak bedrijfseconomie bereidt leerlingen voor op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat leerlingen met
behulp van de belangrijkste bedrijfs-economische concepten de verschijnselen in ondernemingen begrijpen, verschijnselen waar ze als persoon in
de verschillende rollen binnen huishouden, bedrijven of overheidsinstellingen mee te maken krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen of
waar zij als lid van de samenleving mee te maken krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode Bedrijfseconomie totaal plus
van uitgeverij Stoffels.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak bedrijfseconomie in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak bedrijfseconomie in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "FZ hoofdstuk 1 t/m 4"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 t/m
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
4 van de les brief Financ iele Zelfredzaamheid.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Herkansing:
Eindtermen:

Toets
Nee

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A en B1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO2
Toets "FZ, hoofdstuk 1 t/m 6"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 1 t/m
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
6 van de les brief Financ iele Zelfredzaamheid.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A en B1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO3
Toets "FZ, hoofdstuk 7 en 8"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 7 en 8
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
van de les brief Financ iele Zelfredzaamheid.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A en B1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO4
Toets "FZ, hoofdstuk 7 en 8 en BS, hoofdstuk 1 en 2"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 7 en 8
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
van de les brief Financ iele Zelfredzaamheid en hoofds tuk
Wijze van toetsing: Schriftelijk
1 en 2 van de les brief Bedrijf Starten.
Type toets:
Toets
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A , B1 , B2 en B3 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.

TO5
Toets "BS, hoofdstuk 3"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 3 van
Leerstof:

de les brief Bedrijf s tarten.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A , B2 , B3 en F1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4
TO6
PO "Boekhouden"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:bedrijfseconomie

Weegfactor: 2
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

hoofds tuk 1 van de les brief Boekhoudmodule.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A en F1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO7
Toets "BS, hoofdstuk 3 t/m 5"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 3 t/m
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
5 van de les brief Bedrijf Starten.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
A , B2 , B3 en F1 . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen en praktische opdrachten in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4

Vak:biologie

Inleiding
Het vak biologie bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen. Het examenprogramma van het vak biologie bevat het
totale programma van toetsen en andere opdrachten, die gedaan moeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode
Nectar.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak biologie in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde van vwo 4 is het gemiddelde van de cijfers van alle toetsen en cijfers
voor diverse opdrachten en/of practica die in vwo 4 worden afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op
chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke
leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak biologie in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Moment:
Tijdsduur:

Toets "Hoofdstuk 6"
In peirode 1
50 minuten

Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Leerstof:

6.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein C .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO2
Toets "Hoofdstuk 2 en 4"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
2 en 4 .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Toets
C en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Herkansing:
Nee
geraadpleegd.
Eindtermen:
TO3
Toets "Hoofstuk 5"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
PO "Periode 2"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit hoofds tuk 5 .
Leerstof:

De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein E .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

wat de praktis c he opdrac hten inhouden. De uiters te
inleverdatum van deze praktis c he opdrac hten wordt
nader bepaald.
De eindterm voor dit onderdeel omvatt het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO5
Toets "Hoofdstuk 5 en 7"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
De leerstof voor deze toets bestaat uit de gehele
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
hoofdstukken 5 en 7.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen E
Type toets:
Toets
en F. Voor de specificatie hiervan kunnen de syllabus voor
Herkansing:
Nee
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Eindtermen:

31

Programma van toetsing en afsluiting
Studie: ATHENEUM/GYMNASIUM4
TO6
Toets "Hoofdstuk 8"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO7
PO2 "Periode 3"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:biologie

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Leerstof:

8.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein D.
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

wat de praktis c he opdrac hten inhouden. De uiters te
inleverdatum van deze praktis c he opdrac hten wordt
nader bepaald.
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO8
Toets "Hoofdstuk 8 en 17"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
De leers tof voor deze toets bes taat uit geheel hoofds tuk
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
8 en 1 7 .
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein D.
Type toets:
Toets
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Inleiding
H et vak natuurkunde bereidt leerlingen voor op het s c hoolexamen en het c entraal examen. E r wordt gebruik gemaakt van de methode N ewton.
O p de s ite van N ewton kun je vragen en antwoorden vinden. De theorie van de toets en s taat in het boek (online en/of papier). Bij iedere toets
worden ook vaardigheden getoets t.
N B Wanneer de ontwikkeling rond C ovid-1 9 vraagt om aanpas s ingen van dit P T A , dan behoudt het Rietveld Lyc eum zic h het rec ht voor dit
P T A aan te pas s en. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de c ons equenties die de aanpas s ingen eventueel hebben voor de examenkandidaten
in ogens c houw worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak natuurkunde in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak natuurkunde in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Elektriciteit"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
50 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leerstof voor deze toets bestaat uit Newton hoofdstuk
Leerstof:
1 en 6.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten D1 Elektirsche
systemen en A Vaardigheden. Voor de specificatie hiervan
kunnen de syllabus en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO2
Toets "Elektriciteit en materialen"
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 2
De leerstof voor deze toets bestaat uit hoofdstuk 1
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
(elektriciteit) en hoofdstuk 3 (materialen) (en hoofdtsuk 6)
Wijze van toetsing: Schriftelijk
van Newton.
Type toets:
Toets
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten D1 Elektirsche
Herkansing:
Nee
systemen, E1 Eigenschappen van stoffen en materialen en
Eindtermen:
A Vaardigheden. Voor de specificatie hiervan kunnen de
syllabus en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
TO3
PO "Hoofdstuk 1,3,5, en 6 en keuze katern"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Het experiment voor deze praktis c he opdrac ht kan
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
bes taan uit leers tof uit hoofds tuk 1 , 3 , 5 en 6 en keuze
Wijze van toetsing: Praktisch
katern.
Type toets:
Praktische opdracht
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten D1 Elektirsche
Herkansing:
Nee
systemen, E1 Eigenschappen van stoffen en materialen,
G1 Biofysica en A Vaardigheden. Voor de specificatie
Eindtermen:
hiervan kunnen de syllabus en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.
TO4
Toets "Straling en gezondheid en keuzekatern"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 2
De leerstof voor deze toets bestaat uit hoofdstuk 5 en
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
keuze katern en hoofdstuk 6.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten B2 Medische
Type toets:
Toets
beeldvorming, G1 Biofysica, A Vaardigheden en I1
Herkansing:
Nee
Experiment. Voor de specificatie hiervan kunnen de
Eindtermen:
syllabus en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
TO5
PO "Pretpark"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
De leerstof voor deze praktische opdracht bestaat uit
Leerstof:
hoofdstuk 2 en 4 uit Newton, maar ook werkboek
pretpark. Je gaat het project dat jullie hebben gedaan
inleveren.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten A
Vaardigheden, I1 Experiment en I2 Modelstudie. Voor de
specificatie hiervan kunnen de syllabus en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
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TO6
Toets "Sport en verkeer"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 2
De leerstof voor deze toets bestaat uit hoofdstuk 2 en 4
Tijdsduur:
60 minuten
Leerstof:
van Newton.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten C1 Kracht en
Type toets:
Toets
beweging en A Vaardigheden. Voor de specificatie hiervan
Herkansing:
Nee
kunnen de syllabus en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
D e t o e t s e n in v wo 4 zijn n ie t h e rk a n s b a a r.
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Vak:scheikunde

Inleiding
Het vak scheikunde bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke vervolgstudie; het is een ontdekkingstocht door de chemie en de
natuurwetenschappen en bereidt leerlingen voor op natuurwetenschappelijk onderzoek. Het is een belangrijk vak in de profielen Natuur en
Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T). Het vak bestaat uit 7 domeinen met daarbinnen subdomeinen. De domeinen betreffen o.a. kennis
van stoffen en materialen, kennis chemische processen, veranderingen en behoudswetten, industriële processen en chemische technologie,
ontwerpen van experimenten, maatschappelijke gevolgen en innovatieve ontwikkelingen binnen de chemie. Het examenprogramma van het vak
scheikunde bevat het schoolexamen en het centraal examen. Totaal omvat het vak 440 SLU. Op de website (www. examenblad.nl; van CvTE) kun
je in de syllabus precies vinden welke onderwerpen bij het vak behandeld worden. De syllabus specificeert ook de eindtermen van het CE-deel van
het nieuwe examenprogramma scheikunde vwo. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode Chemie (6e editie). De theorie/praktijk
voor de toetsen/PO's staat in het boek online. Op de website van Noordhoff (uitgever) kun je daarnaast extra oefeningen, powerpoints en
antwoorden vinden.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak scheikunde in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak scheikunde in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Basis scheikunde, Atoombouw & chemische binding, Petrochemie (koolstofchemie)
Moment:
In toetsweek 1
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De leers tof voor dit onderdeel van het s c hoolexamen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
bes taat uit Bas is s c heikunde (voorkennis leerjaar 3 ),
hoofds tuk 1 (A toombouw & C hemis c he Binding),
Type toets:
Toets
hoofds tuk 2 (P etroc hemie; kools tofc hemie) en
Herkansing:
Nee
parargraaf 3 .1 Signific antie & dic htheid.
Eindtermen:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten A5, A8, A10,
B1-B3, C1 en D1. Voor de specificatie hiervan kunnen de
syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
TO2
Toets "Chemische rekenen en Zouten"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 1
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
De leers tof voor dit onderdeel van het s c hoolexamen
Wijze van toetsing: Schriftelijk
bes taat uit hoofds tuk 3 (C hemis c h rekenen) en
hoofds tuk 4 (Zouten).
Type toets:
Toets
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten B1-B3. C1 en
Herkansing:
Nee
C2. Voor de specificatie hiervan kunnen de syllabus voor
Eindtermen:
dit vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
TO3
Toets "Oplossen & Mengen en Reactiesnelheid & Evenwicht"
Moment:
In toetsweek 3
Weegfactor: 1
De leerstof voor dit onderdeel van het schoolexamen
Tijdsduur:
90 minuten
Leerstof:
bestaat uit voorkennis uit hoofdstuk 2 (Koolstofchemie) en
Wijze van toetsing: Schriftelijk
hoofdstuk 5 (Oplossen&mengen) en hoofdstuik 6
Type toets:
Toets
(Reactiesnelheid&Evenwicht) en een deel van hoofdstuik 7
Herkansing:
Nee
(Zuren en basen) t/m paragraaf 7.3.
Eindtermen:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten B1-B4, C1-C7,
C10, D2 en E1. Voor de specificatie hiervan kunnen de
syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
TO4
Toets "Koolstofchemie en Chemisch rekenen"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
De leers tof voor dit onderdeel van het s c hoolexamen
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
bes taat uit onderdelen van hoofds tuk 2 (Kools tofc hemie)
Wijze van toetsing: Schriftelijk
en hoofds tuk 3 (C hemis c h rekenen).
Type toets:
Toets
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten A1-A5, A8,
Herkansing:
Nee
A10-A13, B1, B2, C2, C7 en E5. Voor de specificatie
hiervan kunnen de syllabus voor dit vak en
Eindtermen:
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
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TO5
Toets "Specifieke toets Hydratatie, kristalwater, Reactiesnelheid&Evenwicht"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
De leers tof voor dit onderdeel van het s c hoolexamen
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
bes taat uit onderdelen van hoofds tuk 5
Wijze van toetsing: Schriftelijk
(O plos s en&M engen) en hoofds tuk 6
Type toets:
Toets
(Reac ties neldheid&E venwic ht).
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten A1-A5, A7Herkansing:
Nee
A13, A15, B2, B3, C1-C6, D2, D4, E1 en E5. Voor de
Eindtermen:
specificatie hiervan kunnen de syllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
TO6
Toets "Specifieke toets of praktische opdracht Zouten, oplossen & mengen en kristalwater"
Moment:
In toetsweek 2
Weegfactor: 1
De leers tof voor dit onderdeel van het s c hoolexamen
Tijdsduur:
50 minuten
Leerstof:
bes taat uit onderdelen van hoofds tuk 4 (Zouten).
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten A1-A13, B1Type toets:
Toets
B3, C2, D1, D2, E1 en E5. Voor de specificatie hiervan
Herkansing:
Nee
kunnen de syllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Inleiding
Het vak tekenen in vwo 4 betreft diverse praktische en theoretische opdrachten. De leerlingen worden voorbereid op het schoolexamen en het
centraal examen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een eigen lesmethode: "Stijlen en Stromingen".

N B Wanneer de ontwikkeling rond C ovid-1 9 vraagt om aanpas s ingen van dit P T A , dan behoudt het Rietveld Lyc eum zic h het rec ht voor dit
P T A aan te pas s en. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de c ons equenties die de aanpas s ingen eventueel hebben voor de examenkandidaten
in ogens c houw worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak tekenen in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4 worden
afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook vermeld
om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vaktekenen in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1

PO "Beeldend 1"

Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende praktijk
Leerstof:

en reflec tieve vaardigheden. De uiters te inleverdatum
van deze praktis c he opdrac ht is einde periode 1 .
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein B.
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

TO2
PO "Theorie en Beeldend"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit bas is itheorie
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
kuns tges c hiedenis , behandeld in periode 1 . De uiters te
Wijze van toetsing: Praktisch
inleverdatum van deze praktis c he opdrac ht is einde
Type toets:
Praktische opdracht
periode 2 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Herkansing:
Nee
A 1 , A 2 en B. V oor de s pec ific atie hiervan kan de
Eindtermen:
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

PO2
PO "Beeldend 2"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
Toets "Presentatie"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende praktijk
Leerstof:

en reflec tieve vaardigheden. De uiters te inleverdatum
van deze praktis c he opdrac ht is einde periode 2 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A 1 en B. V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
P res entatie. De leers tof bes taat uit bas is theorie uit
Leerstof:

"Stijlen en Stromingen".
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A 1 en A 2 . V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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PO3
PO "Beeldend 3"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:tekenen

Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende praktijk
Leerstof:

en reflec tieve vaardigheden. De uiters te inleverdatum
van deze praktis c he opdrac ht is einde periode 3 .
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A 1 en B. V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 1
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:
van de onderdelen maal de weegfactor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het vwo. Dit eerste
onderdeel (SEO-01) heeft in het schoolexamen in het vwo
een weegfactor 1.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Vak:maatschappijleer

Inleiding
Het vak maatschappijleer bereidt leerlingen voor op het schoolexamen. Het examenprogramma van het vak maatschappijleer bevat geen
schriftelijke toetsen, alleen praktische opdrachten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een digitale lesmethode, maar door materiaal dat is
ontwikkeld door de docenten. Het vak maatschappijleerwordt met een schoolexamencijfer afgesloten in vwo 4.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het vak maatschappijleer wordt met een schoolexamencijfer afgesloten in vwo 4.

Handelingsdelen
Het vak maatschappijleer in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
Toets "Ken jezelf"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO2

Weegfactor: 1
De eindterm voor dit onderdeel omvat domein A. Voor de
Leerstof:
specificatie hiervan kunnen de syllabus voor dit vak en
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.

PO "Portfolio"

Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 3
Het portfolio bes taat uit vier opdrac hten en
Leerstof:

aantekeningen behorende bij de theoretis c he thema's
parlementaire democ ratie, rec hts s taat, verzorgings s taat
en pluriforme s amenleving en de uitwerkingen voor het
s pel.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
B, C , D en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO3
Toets "Actualiteit van de week"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
De leerling houdt een pres entatie over de ac tualiteit van
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
de week en voert daarover een dis c us s ie met
Wijze van toetsing: Mondeling
medeleerlingen.
Type toets:
Toets
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
V oor de s pec ific atie hiervan kan de s yllabus voor dit vak
Herkansing:
Nee
en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Eindtermen:
TO4
PO "Onderzoeksvaardigheden"
Moment:
ïn periode 3
Weegfactor: 2
De eindterm voor dit onderdeel omvat domein A . V oor de
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit vak en
Wijze van toetsing: Praktisch
www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01

Weegfactor: 1
Leerstof:

Gemiddelde schoolexamen vwo 4

Moment:
N.v.t.
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 0
Het vak maats c happijleer wordt afges loten in vwo 4 .
Leerstof:
Het s c hoolexamenc ijfer wordt berekend door het
gemiddelde van de onderdelen maal de weegfac tor.

Herkansing
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Vak:maatschappijleer

De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Vak:natuur, leven en technologie

Inleiding
Het vak natuur, leven en technologie bereidt leerlingen voor op het schoolexamen en het centraal examen en op het studeren en werken in een
bèta richting. Het examenprogramma van het vak natuur, leven en technologie bevat modules die gekozen worden op basis van landelijk
afgesproken criteria. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale lesmethode NLT.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak natuur, leven en technologie in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Het jaargemiddelde behaald in vwo 4
telt als eerste onderdeel mee in het schoolexamen in het examenjaar. Het jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toetsen die in vwo 4
worden afgenomen. Alle toetsen die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder andere ook
vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfactor van de toets is en welke leerstof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak natuur, leven en technolgie in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
PO "Module 1"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

het boekje module 1 en opdrac hten tijdens de les s en. De
uiters te inleverdatum van deze praktis c he opdrac ht is
.............................

Eindtermen:
TO2
Toets "Module 1"
Moment:
In periode 1
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO3
PO "Module 2"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
Toets "Module 2"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO5
PO "Module 3"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO7

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it h e t b o e k je
m o d u le 1 e n o p d ra c h t e n t ijd e n s d e le s s e n .

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

het boekje module 2 en opdrac hten tijdens de les s en. De
uiters te inleverdatum van deze praktis c he opdrac ht
is .......................

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it h e t b o e k je
m o d u le 2 e n o p d ra c h t e n t ijd e n s d e le s s e n .

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

het boekje module 3 en opdrac hten tijdens de les s en. De
uiters te inleverdatum van deze praktis c he opdrac ht is
........................

PO "Module 4"

Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
De leers tof voor deze praktis c he opdrac ht bes taat uit
Leerstof:

het boekje module 4 en opdrac hten tijdens de les s en. De
uiters te inleverdatum van deze praktis c he opdrac ht is
..........................................
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TO6
Toets "Module 3"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO8
Toets "Module 4"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
60 minuten
Wijze van toetsing: Schriftelijk
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:natuur, leven en technologie

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it h e t b o e k je
m o d u le 3 e n o p d ra c h t e n t ijd e n s d e le s s e n .

Weegfactor: 1
De
Leerstof:

le e rs t o f v o o r d e ze t o e t s b e s t a a t u it h e t b o e k je
m o d u le 4 e n o p d ra c h t e n t ijd e n s d e le s s e n .

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 0
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:

van de onderdelen maal de weegfac tor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eers te
onderdeel mee in het s c hoolexamen in het vwo. Dit
eers te onderdeel (SE O -0 1 ) heeft in het s c hoolexamen in
het vwo een weegfac tor 1 .

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Vak:g-uren

Inleiding
Het vak gymnasium-uren omvat per leerjaar twee of drie projecten, over allerlei onderwerpen, zo gevarieerd mogelijk, waarbij leerlingen op steeds
verschillende manieren aangesproken worden. De verbinding met de buitenwereld is hierbij steeds belangrijk: leerlingen gaan op pad, dichtbij of
ver weg en ontmoeten mensen die hen verder kunnen helpen. Eén of twee keer per jaar wordt het in een "event", dat ze geheel zelfstandig
organiseren, gepresenteerd aan ouders en belangstellenden. Leerlingen specialiseren zich in een bepaald onderwerp en zijn in staat hun
medeleerlingen op boeiende wijze te informeren. De eisen die de projecten stellen aan de leerlingen worden telkens hoger.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
H et s c hoolexamen van het vak gymnas ium-uren in het vwo bes taat uit een aantal onderdelen. H et jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als
eers te onderdeel mee in het s c hoolexamen in het examenjaar. H et jaargemiddelde in vwo 4 is het gemiddelde van alle toets en die in vwo 4
worden afgenomen. A lle toets en die in vwo 4 worden afgenomen s taan hieronder op c hronologis c he volgorde vermeld. H ierbij is onder andere
ook vermeld om welke toets het gaat, wat de weegfac tor van de toets is en welke leers tof de toets omvat.

Handelingsdelen
Het vak gymnasium-uren in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
PO "Theorielessen m.b.t. film en praktische opdrachten"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
Deze praktische opdracht bestaat uit het volgen van
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
theorielessen over het onderwerp film. Script/draaiboek
Wijze van toetsing: Praktisch
schrijven, acteren, filmen en monteren als opdracht.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Eindtermen:

Nee

TO2
PO "Astronomie, de wereld van sterren en planeten"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
D e ze p ra k t is c h e o p d ra c h t b e s t a a t
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
h o e h e t h e e la l in e lk a a r s t e e k t .
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

u it h e t o n d e rzo e k e n

TO3
PO "De leefwereld van Asterix de Galliër"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit het onderzoeken in
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
hoeverre de s tripverhalen van A s terix en O belix
Wijze van toetsing: Praktisch
his toris c h verantwoord zijn.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
TO4
PO "Vet lekker"
Moment:
In periode 2
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Deze praktische opdracht bestaat uit het schrijven van
Leerstof:
een artikel over een gezonde levenshouding.

TO5
PO "CSI, onderzoek naar het duistere in de mens"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit het onderzoeken
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
en vergelijken van gedrag van s eriemoordenaars in de
Wijze van toetsing: Praktisch
ges c hiedenis .
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
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Vak:g-uren

TO3
PO "Promotieproject Achterhoek"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 1
Deze praktische opdracht bestaat uit het maken van een
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
historisch promotiefilmpje over het dorp/de stad van de
Wijze van toetsing: Praktisch
leerling.
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
SEO-01
Jaargemiddelde vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Type toets:
N.v.t.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Weegfactor: 0
Het jaargemiddelde wordt berekend door het gemiddelde
Leerstof:
van de onderdelen maal de weegfactor.
Het jaargemiddelde behaald in vwo 4 telt als eerste
onderdeel mee in het schoolexamen in het vwo. Dit eerste
onderdeel (SEO-01) heeft in het schoolexamen in het vwo
een weegfactor 1.

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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Vak:lichamelijke opvoeding

Inleiding
Het vak lichamelijke opvoeding bereidt leerlingen voor op een leven lang bewegen. Het examenprogramma van het vak LO bevat enkel 4
handelingsdelen. Deze moeten met minimaal een voldoende worden afgesloten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een digitale lesmethode.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed als mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het schoolexamen van het vak lichamelijke opvoeding in het vwo bestaat uit een aantal onderdelen. Vier handelingsdelen die met minimaal een
voldoende (V) moeten worden afgesloten. Twee van deze handelingsdelen zou je ook nog in vwo 5 kunnen afsluiten als het je in vwo 4 niet lukt om
dat te doen. Alle handelingsdelen (HD) die in vwo 4 worden afgenomen staan hieronder op chronologische volgorde vermeld. Hierbij is onder
andere ook vermeld om welk handelingsdeel het gaat.

Handelingsdelen
Toetsen
TO1A
Handelingsdeel 1A: "lesdeelname vwo 4 - periode 1"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 0
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Wijze van toetsing: N.v.t.
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Type toets:
Handelingsdeel
geraadpleegd.
Herkansing:
Ja
Eindtermen:
TO1B
Handelingsdeel 1B: "lesdeelname vwo 4 - periode 2"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 0
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Wijze van toetsing: N.v.t.
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Type toets:
Handelingsdeel
geraadpleegd.
Herkansing:
Ja
Eindtermen:
TO1C
Handelingsdeel 1C: "lesdeelname vwo 4 - periode 3"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 0
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Wijze van toetsing: N.v.t.
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Type toets:
Handelingsdeel
geraadpleegd.
Herkansing:
Ja
Eindtermen:
HD1
HD "Lesdeelname vwo 4"
Moment:
In leerjaar 4
Weegfactor: 0
Gedurende het schooljaar wordt per cijferperiode een
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
beoordeling (O-V-G) gegeven. De leerling is tijdens de
Wijze van toetsing: N.v.t.
lessen LO minimaal 80% aanwezig geweest en heeft zich
Type toets:
Handelingsdeel
voldoende actief ingezet
Herkansing:
Ja
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Eindtermen:
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

HD2
HD "Sportoriëntatie vwo 4"
Moment:
In leerjaar 4
Weegfactor: 0
Dit handelingsdeel wordt beoordeeld (O-V-G) en dient met
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
een voldoende te woden afgesloten. De leerling heeft
Wijze van toetsing: N.v.t.
gedurende het schooljaar 80% van de lessen
Type toets:
Handelingsdeel
sportoriëntatie gevolgd en zich voldoende actief ingezet.
Herkansing:
Ja
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Eindtermen:
D en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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Vak:lichamelijke opvoeding

HD3
HD "Bewegen en regelen"
Moment:
In leerjaar 4/5
Weegfactor: 0
Dit handelingsdeel wordt beoordeeld (O-V-G) en bestaat
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
uit het helpen bij de organisatie en het verloop van één
Wijze van toetsing: N.v.t.
sporttoernooi op school. Aanwezigheid bij het toernooi is
Type toets:
Handelingsdeel
vereist en ook de inzet in de rol van beweegregelaar wordt
Herkansing:
Ja
beoordeeld.
Eindtermen:
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
C en E . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

HD4
HD "Toernooideelname"
Moment:
In leerjaar 4/5
Weegfactor: 0
Dit handelingsdeel wordt beoordeeld |(O-V-G) en bestaat
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
uit het minimaal één keer actief deelnemen aan een
Wijze van toetsing: N.v.t.
schooltoernooi, een Doetinchems sporttoernooi of aan de
Type toets:
Handelingsdeel
"Olympic Moves".
Herkansing:
Ja
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Eindtermen:
A en B. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus
voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

RAP
Moment:
Tijdsduur:

Rapport
Weegfactor: 1
Leerstof:

Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Herkansing
A lle h a n d e lin g s d e le n v a n h e t v a k lic h a m e lijk e o p v o e d in g in v wo 4 zijn h e rk a n s b a a r.
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Vak:culturele en kunstzinnige vorming

Inleiding
Het vak culturele en kunstzinnige vorming bereidt leerlingen voor op het schoolexamen. Dit bestaat vooral uit praktische opdrachten betreffende
de volgende kunstdisciplines; beeldende vormgeving, muziek, film, archtectuur, lietratuur, dans en theater. Het vak culturele en kunstzinnige
vorming wordt met een schoolexamencijfer afgesloten in vwo 4.
NB Wanneer de ontwikkeling rond Covid-19 vraagt om aanpassingen van dit PTA, dan behoudt het Rietveld Lyceum zich het recht voor dit PTA aan
te passen. Daarbij zullen zo goed mogelijk de consequenties die de aanpassingen eventueel hebben voor de examenkandidaten in ogenschouw
worden gehouden.

Schoolexamens
Het vak culturele en kunstzinnige vorming wordt met een schoolexamencijfer afgesloten in vwo 4.

Handelingsdelen
Het vak culturele en kunstzinnige vorming in vwo 4 kent geen handelingsdelen.

Toetsen
TO1
PO "Kunstautobiografie"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit praktis c he
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten.
Wijze van toetsing: Praktisch
De eindterm voor dit onderdeel omvat het domein A .
Type toets:
Praktische opdracht
V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de s yllabus voor dit
Herkansing:
Nee
vak en www.examenblad.nl worden geraadpleegd.
Eindtermen:
TO3
PO "Projectweek filmverslag"
Moment:
In periode 1
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Schriftelijke overhoring
A . C en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
TO2
PO "Kunst & Kitsch (Beeldende kunst I)"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten.
Wijze van toetsing: Praktisch
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Praktische opdracht
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
TO4
PO "Film & Fotografie (Beeldende kunst II)"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten.
Wijze van toetsing: Praktisch
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Praktische opdracht
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
TO5
PO "Literatuur en poezie"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten.
Wijze van toetsing: Schriftelijk
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Schriftelijke overhoring
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
TO7
Moment:

PO "Toegepaste kunst"
Ïn periode 3

Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
opdrac hten.
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.
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TO8
PO "Theater/Dans"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Praktisch
Type toets:
Praktische opdracht
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Vak:culturele en kunstzinnige vorming

Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Leerstof:
opdrac hten.

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO9
PO "CKV presentatie/voorstelling"
Moment:
In periode 3
Weegfactor: 2
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten.
Wijze van toetsing: Praktisch
De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
Type toets:
Praktische opdracht
A . B, C en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
Herkansing:
Nee
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
Eindtermen:
geraadpleegd.
TO10
MO "CKV Mondeling"
Moment:
In periode 3
Tijdsduur:
N.v.t.
Wijze van toetsing: Mondeling
Type toets:
Toets
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 2
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Leerstof:
opdrac hten.

De eindtermen voor dit onderdeel omvatten de domeinen
A . B, C en D. V oor de s pec ific atie hiervan kunnen de
s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl worden
geraadpleegd.

TO6
PO "Beeldende kunst III"
Moment:
In periode 2
Weegfactor: 1
Deze praktis c he opdrac ht bes taat uit beeldende
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
opdrac hten. De eindtermen voor dit onderdeel omvatten
Wijze van toetsing: Praktisch
de domeinen A . B en C . V oor de s pec ific atie hiervan
Type toets:
Praktische opdracht
kunnen de s yllabus voor dit vak en www.examenblad.nl
worden geraadpleegd.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:
RAP
Rapport
Moment:
Tijdsduur:
Wijze van toetsing:
Type toets:
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Weegfactor: 1
Leerstof:

SEO-01
Gemiddelde schoolexamen vwo 4
Moment:
Eind leerjaar 4
Weegfactor: 0
Het vak c ulturele en kuns tzinnige vorming wordt in vwo
Tijdsduur:
N.v.t.
Leerstof:
4 afges loten met een s c hoolexamenc ijfer.
Wijze van toetsing: N.v.t.
Het s c hoolexamenc ijfer wordt berekend door het
Type toets:
N.v.t.
gemiddelde van de onderdelen maal de weegfac tor.
Herkansing:
Nee
Eindtermen:

Herkansing
De toetsen in vwo 4 zijn niet herkansbaar.
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