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2. ALGEMENE  BEPALINGEN      ________                 
 
Dit eindexamenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag ter uitvoering van het  
Eindexamenbesluit VO en is van toepassing op de leerlingen, die in schooljaar 2020-2021 in 4 vwo 
zitten en die naar verwachting in 2023 eindexamen doen (cohort 2020-2023). Dit eindexamenreglement 
ligt bij de afdelingsadministratie van de school ter inzage.  
 
2.1. Begrippen 
 
In dit examenreglement wordt verstaan onder: 
bevoegd gezag : de bestuurder van het Pius X-College 
directeur  : de directeur havo-vwo of diens plaatsvervanger 
kandidaat : de leerling die tot het eindexamen of deeleindexamen is toegelaten 
examinator : de docent die belast is met het geven van onderwijs in enig leerjaar,                            
    waarover het schoolexamen zich uitstrekt 
teamleider : teamleider vwo leerjaar 4, 5 en 6 
hoofdexamensecretaris : de persoon die leidinggeeft aan de examensecretarissen en die belast is 

   met de algehele organisatie en coördinatie van se’s, ce’s en het PTA 
examensecretaris  : degene die is belast met de organisatie en coördinatie van se’s, ce’s en 

   het  PTA op het vwo 
gecommitteerde  : degene die het werk van het centraal examen na de examinator ook 

   nakijkt en beoordeelt 
inspectie:   : inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
toezichthouder   : degene die in de examenzaal surveilleert en toezicht houdt 
examenadviescommissie: een commissie die bestaat uit drie leden: de directeur, de examensecretaris  

   en een teamleider (niet van de betrokken afdeling) 
commissie van beroep:    beroepscommissie die bestaat uit drie leden, die aangewezen worden door 
      het bevoegd gezag; de leden zijn geen lid van het bestuur, van de directie 

of docent aan de school; de commissie wordt voor 1 oktober van het 
betreffende examenjaar vastgesteld 

schoolexamen (SE)  : dat deel van het eindexamen waarvoor de school verantwoordelijk is wat  
      inrichting en opgaven betreft 
schoolexamen-toetsweek: door school georganiseerde toetsweek voor 6 vwo aan het einde van een  
                                      se-periode 
centraal examen (CE)  : centraal schriftelijk examen (cse), deel van het eindexamen waarvoor de  

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verantwoordelijk is wat 
inrichting en opgaven betreft 

toetsing   : een toets met schriftelijke of mondelinge vragen, de praktische  
      opdrachten, en het profielwerkstuk waar een beoordeling voor wordt  
      gegeven 
profiel    : een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een groep van  
      verwante opleidingen in het hoger onderwijs; de mogelijke profielen zijn: 

- Cultuur en Maatschappij 
- Economie en Maatschappij 
- Natuur en Gezondheid  
- Natuur en Techniek 

gemeenschappelijk deel: vakken waarin alle kandidaten, ongeacht het gekozen profiel, examen  
      afleggen 
profielwerkstuk   : afsluitende opdracht met een presentatie/gesprek, waarin op geïntegreerde  
      wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis 

   zijn voor het gekozen profiel 
handelingsdeel   : totaal van de verplichte activiteiten voor een vak, die niet met een cijfer 

   worden gewaardeerd, maar met de kwalificatie “naar behoren” afgerond  
   dienen te worden 

CvTE : College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het  
  niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland 

pta   : programma van toetsing en afsluiting 
pxb-nummer  : uniek nummer van de kandidaat in het schooladministratiesysteem 
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2.2. Indeling en afnemen van het eindexamen 
 
Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit: 
 - een schoolexamen (se); 
 - een centraal schriftelijk examen (cse); 
 - zowel een schoolexamen als een centraal schriftelijk examen. 
 
Het schoolexamen vwo omvat mede een profielwerkstuk, dat betrekking heeft op tenminste één vak 
dat deel uitmaakt van het examenpakket van de kandidaat. Het schoolexamen wordt afgenomen 
volgens een programma van toetsing en afsluiting (het pta). De daarin opgenomen stofomschrijving is 
onder voorbehoud. Als er van de stofomschrijving moet worden afgeweken zullen kandidaten en 
ouders/verzorgers hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 
 
Het pta wordt jaarlijks voor 1 oktober samen met het examenreglement door het bevoegd gezag 
vastgesteld en voor 1 oktober aan de kandidaten bekend gemaakt. Het schoolexamen begint in het 
vierde leerjaar en wordt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen 
afgesloten.  
 
Met inachtneming van het bepaalde in art. 32 van het Eindexamenbesluit heeft een kandidaat op vwo 
het schoolexamen afgerond als: 
 -  lo “naar behoren” is afgerond; 
 -  de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het algemeen gedeelte,  
    het profieldeel en het vrije deel, zoals aangegeven in het pta, zijn afgelegd en derhalve 
    voor deze vakken een eindcijfer is verkregen;  
 -  de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken “naar behoren” zijn 
    afgerond; 
 - het profielwerkstuk een eindbeoordeling heeft. 
  
Een kandidaat kan pas deelnemen aan het centraal schriftelijk examen als zijn schoolexamen is 
afgerond. Het cse wordt in het laatste leerjaar afgenomen volgens de examenprogramma’s, zoals die 
vastgesteld zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en onder de voorwaarden 
die door hem/haar worden gesteld. 
Deze gegevens zijn ook te vinden op de website van de school. 
 
2.3 . t/m 2.6. 
 
2.3 t/m 2.6 vindt u op de website - in het examenreglement 2e fase 6 vwo schooljaar 2020-2021 –  
het reglement met betrekking tot onregelmatigheden, de examenadviescommissie, de commissie  
van beroep en de geheimhouding. 
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3. SCHOOLEXAMEN         ____           
 
3.1.   Algemeen 
 
Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig het Eindexamenbesluit VO. 
a.   Het schoolexamen bestaat uit: -     theoretische toetsen; 

- praktische opdrachten; 
- handelingsdelen; 
- een profielwerkstuk.  

b.   Het schoolexamen wordt opgebouwd vanaf het vierde leerjaar. De inhoud en de resultaten ervan  
worden neergelegd in het examendossier. Voor ieder vak geldt, dat het schoolexamen in de 
bovenbouw begint in het leerjaar, waarin het onderwijs in dat vak wordt gegeven.  

c. Het schoolexamen eindigt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen. 
d. De kandidaten krijgen voor aanvang van de betreffende schoolexamen-toetsweek een rooster met 

daarop de vakken, tijden en plaatsen waar de toetsen worden afgenomen. De kandidaten en hun 
ouders, voogden of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de juiste 
plaats.  

e.   Elke kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste (hulp)middelen die zijn  
      toegestaan. 
 
3.2.   Indeling schoolexamen 
 
a. Het schoolexamen kent toetsen in 4 vwo en 5 vwo  en  
b. drie toetsperioden in 6 vwo (af te sluiten met een schoolexamen-toetsweek aan het einde van 
 elke periode). 
c.   Vakken zonder centraal schriftelijk examen worden afgesloten in het laatste jaar waarin ze op de  
 lessentabel voorkomen.  
d. Het profielwerkstuk (pws) wordt gemaakt volgens de richtlijnen in de profielwerkstukbrochure. 
 
3.3.   De beoordeling 
 
-     Elke theoretische toets of praktische opdracht alsmede het pws wordt gewaardeerd met een cijfer 
      uit de schaal van cijfers van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers op 1 decimaal  
 nauwkeurig. 
-     De handelingsonderdelen bij een vak vormen een volwaardig onderdeel van het schoolexamen en  
 moeten “voldoende” of “goed” worden afgerond. 
-     Het vak lo dient “naar behoren” te worden afgesloten. 
-     Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van alle cijfers voor toetsen  
 en/of praktische opdrachten. Als dat gemiddelde een cijfer met twee decimalen is, wordt de  
 tweede decimaal, als die 4 of lager is naar beneden en als die 5 of hoger is naar boven afgerond.  
 (Voorbeeld: 5,45 à 5,5.) 
-     Is het resultaat van het schoolexamen tevens eindcijfer (voor een vak met alleen een  
 schoolexamen en geen centraal schriftelijk examen) ten behoeve van de slaag-zakregeling dan  
 wordt het gewogen gemiddelde van toetsen en praktische opdrachten afgerond tot een geheel  
 getal. Hierbij wordt in twee stappen afgerond (bv. 5,45 wordt 5,5 wordt eindcijfer 6).  
 Voor vwo betreft dit de vakken: informatica, maatschappijleer, nlt, wiskunde D, ckv en anw. Voor  
 de  volledige afrondingsregels zie: www.examenblad.nl. 
-     De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk na iedere toets, praktische opdracht of ieder  
 handelingsdeel van het schoolexamen op de hoogte van het resultaat.  
-     Voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen krijgen de kandidaten de eindcijfers  
 schoolexamen op schrift gesteld. 
- Het zogenaamde combinatiecijfer bevat op het vwo de eindcijfers van het profielwerkstuk, 

maatschappijleer, ckv en anw. T.a.v. het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende delen 
hiervan (dus de cijfers voor de desbetreffende vakken en het pws) geen van alle lager mogen zijn 
dan 3,5. 

- Als er in de opgave een fout staat dan krijgen de kandidaten de maximale score voor die opgave  
 toegekend.  



 6 

3.4. Handelingsdelen 
 
- Aan de kandidaat worden schriftelijk richtlijnen, beoordelingscriteria en inleverdata ter hand 

gesteld bij de opdracht tot het handelingsdeel. 
- Is de beoordeling van het handelingsdeel niet “naar behoren”, dan stelt de examinator de kandidaat  
 in de gelegenheid het handelingsdeel opnieuw te doen tot tenminste de beoordeling “naar behoren”  
 kan worden gegeven. 
-   Tot de handelingsdelen worden ook gerekend de opdrachten voor loopbaanoriëntatie en – 
     begeleiding. 
- Bij niet tijdig inleveren geldt dat de kandidaat voor het betreffende vak het recht op herkansing in  
 die periode kan verliezen. Daarnaast kan hem/haar de toegang tot alle lessen worden ontzegd tot  
 dat de kandidaat de opdracht naar behoren heeft voltooid. De kandidaat kan verplicht worden de 
 daardoor gemiste lestijd in te halen. 
  
3.5 Praktische opdracht 
 
- Praktische opdrachten worden afgenomen en beoordeeld zoals in de regeling per vak hierna 
 is aangegeven. 
- Bij niet tijdig inleveren tijdens de vooreindexamenjaren geldt dat de kandidaat hem/haar, na  
 overleg met de teamleider, de toegang tot de lessen wordt ontzegd totdat de kandidaat de 
 opdracht naar behoren heeft voltooid. De daardoor gemiste lestijd kan worden ingehaald. Ook  
 kan voor het betreffende onderdeel het cijfer 1.0 worden toegekend. In dat geval worden  
 betrokken kandidaat, bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en inspectie op 
 de hoogte gebracht. 
- Bij niet tijdig inleveren tijdens het examenjaar geldt dat de kandidaat voor het betreffende vak  
 Het recht op herkansing in het betreffende leerjaar kan verliezen. Daarnaast kan hem/haar, na  
 overleg met de teamleider, de toegang tot alle lessen worden ontzegd totdat de kandidaat de  
 opdracht naar behoren heeft voltooid. De kandidaat kan verplicht worden de daardoor gemiste  
 lestijd in te halen. 
     Ook kan voor het betreffende onderdeel het cijfer 1.0 worden toegekend. In dat geval worden  
 betrokken kandidaat, bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en inspectie op 
 de hoogte gebracht. 
 
3.6. Profielwerkstuk 
 
-     Het concept profielwerkstuk moet ingeleverd worden voor de in de pws-brochure genoemde 

datum. 
-     Het profielwerkstuk wordt beoordeeld volgens richtlijnen in de pws-brochure maar in ieder geval 

vóór aanvang van de derde toetsperiode examenjaar 6 vwo. De beoordeling resulteert in een cijfer. 
-     Aan de kandidaten worden schriftelijk richtlijnen voor het maken van een profielwerkstuk en  
 beoordelingscriteria ter hand gesteld. 
-     De kandidaat is verplicht een logboek van zijn werkzaamheden voor het profielwerkstuk bij te 
 houden, overeenkomstig de gegeven richtlijnen. 
 
3.7. t/m 3.12 
Deze punten gelden voor het eindexamenjaar 6 vwo en hebben betrekking op verhindering, ziekte en 
gedragsregels tijdens de schoolexamen- toetsweken in vwo 6. Tevens staat daaronder opgenomen 
informatie over klachten, inzien van schoolexamenwerk, herkansingen en herexamen schoolexamen.  
De tekst van deze punten kunt u vinden op de website van de school in het ‘Examenreglement 6 vwo’. 
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3.13 Extra tijd bepalingen/toetsfaciliteiten 
 
De directeur kan in geval van de aanwezigheid van een deskundigenverklaring het les- en 
toetsprogramma op een adequate wijze aanpassen. 
Hiervoor is vereist: 

- een deskundigenverklaring, die door een ter zake deskundige psycholoog, orthopedagoog, 
neuroloog of psychiater is opgesteld en ondertekend; 

- de aanpassing kan in elk geval bestaan uit een verlenging van de toetsduur (conform het 
dyslexieprotocol van school). 

 
3.14.   Doubleren 
 
Bij doubleren vervallen alle se-resultaten m.u.v. de se-eindresultaten van die vakken, die in het 
betreffende leerjaar in het kader van het schoolexamen met een voldoende zijn afgesloten. 
Het cijfer voor de praktische opdracht kan in overleg met de betreffende vakdocent blijven staan. 
 
Voor een kandidaat van 6 vwo die terugkomt na te zijn gezakt voor het centraal examen worden  
wat betreft de vakken met alleen een schoolexamen afspraken op maat gemaakt. Deze afspraken 
worden op papier gesteld en door de kandidaat en zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger 
ondertekend. De se-cijfers uit het laatste jaar (6 vwo) van vakken met een centraal examen komen te 
vervallen. 
  
3.15. Slotbepaling schoolexamen 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur. 
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4.    Bevorderingsnorm van 4 vwo naar 5 vwo 
 
Hierbij wordt alleen gekeken naar de vakken met een CE en/of SE 
 
-  De bevorderingsnorm is afgeleid van de slaag-zakregeling van het Centrale Examen 
- Alle vakken geven een jaarcijfer gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van een aantal 

toetsen met een vooraf bepaalde weging; het jaarcijfer wordt afgerond op 1 decimaal (bv 6,49 
wordt eindcijfer 6; 6,50 wordt eindcijfer 7). 

- Alle vakken wegen even zwaar, m.u.v. de vakken die niet afsluiten met een eindcijfer  
(LO en LV). 

 
 
De kernvakken zijn: Nederlands – Engels – Wiskunde A,B. 
 
 
Een leerling is bevorderd: 
 1a als alle eindcijfers 6 of hoger zijn 
 
of 1b als er op de lijst 1x5 voorkomt en alle andere cijfers 6 of hoger zijn 
 
of 1c als er op de lijst 1x4, of 2x5, of 1x4 én 1x5 voorkomt waarvan maximaal 

1x5 in  de kernvakken en het gemiddelde van de examenvakken 6.0 of   
 hoger is. 

en 2 als het cijfer CKV tenminste een 4.0 is. 
 
 
Een leerling valt in de bespreking: 
         1 als in de kernvakken 1x4 of 2x5 voorkomt en er geen andere onvoldoendes 

op de lijst voorkomen en het gemiddelde van alle examenvakken 6.0 of   
 hoger is. 

 
of 2 als op de lijst 3x5 voorkomt (waarvan maximaal 1x5 in de kernvakken) en  
                      het gemiddelde van alle examenvakken 6.0 of hoger is. 
 
of 3 als op de lijst 1x4, of 2x5, of 1x4 én 1x5 voorkomt (waarvan 1x5 in  
                     de kernvakken en het gemiddelde van alle examenvakken lager dan 6.0 is). 
 
 
Afwijzen: in alle andere gevallen. 
 
 
Opmerking: 
Leerlingen die de school gaan verlaten en voor een of meerdere vakken nog achterstand 
hebben, krijgen voor dat vak / die vakken geen cijfer.
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5. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) 
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aardrijkskunde  
vwo cohort 2020-2023 

 
 
 
 
 

  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 Wereld; Aarde; 

Leefgebieden; 
vaardigheden 

Het gemiddelde van alle toetsen 
incl. veldwerkopdrachten 
 

Gedurende het 
hele schooljaar 

 S   Nee  3  

vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 Wereld; Aarde; 

Leefgebieden; 
Vaardigheden; 
gebieden 

Het gemiddelde van alle toetsen 
incl. veldwerkopdrachten 
+ opstart PO Aardrijkskunde 

Gedurende het 
hele schooljaar 

S  Nee 3  

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 Wereld + 

vaardigheden 
Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 4: 
Wereld: Stedelijke gebieden + 
Globalisering en verschillen in de 
wereld. 

SE-week 1  S  100  Ja  2  

 Vaardigheden 
en 
leefgebieden 
 
 
Wereld; 
Gebieden en 
Leefgebieden 

Praktische Opdracht: Onderzoek 
in de eigen omgeving mogelijk 
gekoppeld aan het veldwerk 
Marokko. 
SE-toets: 
Hoofdstuk 6 Herhaling gebieden; 
Zuid Amerika. 
Hoofdstuk 7: Nederland 
leefgebieden: Water en Steden 

Inleverdatum: 
Maandag na 
herfstvakantie 
voor 12:00 uur 
 
SE-week 2 

In overleg 
met 
docent 
 
  
S 

 
 
 
 
 
 100  

 Nee 
 
 
 
 
 Ja 

 3  
 
 
 
 
 2  

  
Vaardigheden; 
Wereld 
Aarde 

Hoofdstuk 3: Wereld: Middellands 
Zeegebied 
Hoofdstuk 1 + 5 Aarde processen 
in landschap + klimaten + 
endogene en exogene processen. 

SE-week 3  S  100   Ja  2  
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algemene natuurwetenschappen 
vwo cohort 2020-2023 

 
 

 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Dossier A1, A3, A6, A7, 

B1, B2, B3, C3, 
D1, F2 

Hoofdstuk 2: Wetenschappelijke 
kennis 

n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

Theorie A1, A3, A6, A7, 
B1, B2, B3, D1, 
F2 

Hoofdstuk 2: Wetenschappelijke 
kennis 

n.v.t. S 50  nee 1 

Dossier A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, B1, B2, 
E1 

Hoofdstuk 3, 4 en 5 n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

Theorie A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, B1, B2, 
E1 

Hoofdstuk 3, 4 n.v.t. S 50  nee 1 

Dossier en 
onderzoeks-
opdracht 

A1, A2, A3, A5, 
A7, B2, B3 

Hoofdstuk 6, 7 
GeoFuture: Tipping points 

n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

Theorie A1, A2, A3, A6, 
B2, B3 

Hoofdstuk 6 n.v.t. S 50  nee 1 

vwo 5 anw = AFGESLOTEN! 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

vwo 6 anw = AFGESLOTEN! 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
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bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
  vwo 4 

2020-2021 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Gemiddelde  
5 vwo 

 Jaarcijfer 5 vwo op 1 decimaal 
nauwkeurig 

   Nee 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE 1 ABDFG Financiële Zelfredzaamheid; 

Bedrijf Starten; Investeren; 
Financiering en Verslaggeving  
(Hfd 1 t/m 4) 

SE week 1 S 100 Ja 1 

SE 2 ABDFG Bedrijf Starten; Financiering en 
Verslaggeving 

SE week 2 S 100 Ja 1 

SE 3 ABDF Financiering en Verslaggeving; Het 
Resultaat; Onderneem-het-zelf 

SE week 3 S 100 Ja 1 
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beeldende vorming 
vwo cohort 2020-2023 

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 - praktijkwerk thema 1  

onderzoeks- en 
procesverslag van thema 1 
(+ evt. excursie) 
+ PRESENTATIE 
PRAKTIJKWERK   

 
- praktijkwerk thema 2  
onderzoeks- en 
procesverslag van thema 2 
+ PRESENTATIE 
PRAKTIJKWERK 
+ Praktijkopdracht 
Kunstbeschouwing   

 
- praktijkwerk thema 3  
onderzoeks- en 
procesverslag van thema 3 
+ PRESENTATIE 
PRAKTIJKWERK   

Nvt 
 
 
 
 
 
 
 
Nvt 
 
 
 
 
 
 
 
Nvt 

 

 PO werkstuk + 
procesverslag 

 
 
 
 
 
 
PO werkstuk + 
procesverslag 

 
 
 
 
 
 
PO werkstuk + 
procesverslag 
 

Periode 1 
 
 
 
 
 
 
 
Periode 2 
 
 
 
 
 
 
 
Periode 3 
 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 

 

Gemiddelde 
van alle 
toetsen 

Gemiddelde van alle 
theorietoetsen Kunst 
Algemeen 

H8 De modernen 
H9 Gedeelte van 
Massacultuur 

   Nee  

Extra 
aanvulling  

     Het gemaakte werk 
moet ingeleverd 
worden op de door de 
docent aangegeven 
datum. 
Als het werk te laat 
wordt ingeleverd, kan 
de docent besluiten om 
het cijfer te verlagen. 
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vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 Praktijkwerk thema 1 (5V) 

Onderzoeksprocesverslag 
thema 1 (5V) + Presentatie 

 
 
 
 
 
Praktijkwerk thema 2 (5V) 
Onderzoeksprocesverslag 
thema 2 (5V) + presentatie 

 
 
 
Praktijkwerk thema 3 (5V) 
Onderzoeksprocesverslag 
thema 3 (5V) + 
presentatie 

Het werk van thema 1 
moet voor het grootste 
gedeelte tijdens de 
lessen worden gemaakt. 
De docent moet 
regelmatig de voortgang 
kunnen controleren. 
 
Idem thema 2 
 
 
 
 
 
Idem thema 3 

 PO werk + 
 

Procesverslag 
 
 
 

 
 
PO werk + 

 
Procesverslag 

 
 
 

PO werk + 
 

procesverslag 

Periode 1 
 
 
 
 
 
 
 
Periode 2 
 
 
 
 
 
Periode 3 
 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
Nee 

10 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 

 Kunstbeschouwing Kunst 
Beeldende Vorming 

Kunstbeschouwing; alle 
behandelde stof van klas 
4 en 5 vwo 

Periode 3   Nee 8 

Gemiddelde 
van alle 
toetsen 

Het gemiddelde van de 
gemaakte theoretische 
toetsen Kunst Algemeen. 

Kunst Algemeen  
H9 massacultuur 
H7 Romantiek &Realisme 

Gedurende 
het 
schooljaar 

  Nee 7 

Extra 
aanvulling 
op het PTA 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Het gemaakte werk 
moet ingeleverd 
worden op de door de 
docent aangegeven 
datum. 
Als het werk te laat 
wordt ingeleverd, kan 
de docent besluiten om 
het cijfer te verlagen. 
 

Totale weging 
45 
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vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1        
SE2        
SE3 Kunst Beeldende Vorming Onderzoeksprocesverslag 

thema 4 (2D &3D of 
installatie werk) 
Thema 4 komt 
gedurende leerjaar 6 tot 
stand. Het werk moet 
voor het grootste 
gedeelte tijdens de 
lessen worden gemaakt. 
De docent moet 
regelmatig de 
vooruitgang kunnen 
controleren.  

SE week 3 Leerlingen doen mee 
aan de 
eindexamenexpositie, 
zorgen zelf voor de 
opbouw en 
presentatie van hun 
werk en zijn op de 
avond van de 
expositie aanwezig. 

Nvt Nee Werkstukken: 
40 

 
 

Onderzoeks-
procesverslag: 
15 

Extra 
aanvulling 

     Het gemaakte werk 
moet ingeleverd 
worden op de door de 
docent aangegeven 
datum. 
Als het werk te laat 
wordt ingeleverd, kan 
de docent besluiten om 
het cijfer te verlagen. 
 
 

Totaal 
weging: 55 
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biologie 
vwo cohort 2020-2023 

 
vwo 4   

2020-2021 
toets domein leerstof moment vorm Duur (min) herkansbaar weging 

        
Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 

vwo 5   
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm Duur (min) herkansbaar weging 

Gemiddelde  
5 vwo 

 Gemiddelde van de proefwerken gemaakt in 5vwo 
op 1 decimaal nauwkeurig 

    4 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm Duur (min) herkansbaar weging 
SE 1 

 
 
 
 

B1, B2, B, 
C1, D1, 
E1, E2, 
E3, F1 

Nectar H2: Cel en leven  (2.1 t/m 2.5) 
Nectar H5: Erfelijkheid (5.1 t/m 5.5) 
Nectar H17: DNA (17.1 t/m 17.5 
Nectar H18: Eiwit (18.1 t/m 18.5) 

 

SE week 1 
 

S 
 

100  Ja 
 

4 
 

SE 2 
 
 
 

 
EXO 

 

B2, B3, 
B4, B5 B6, 
C2, D4, 
E2, E3, F1 

 
A 

Nectar H4: Voortplanting (4.1 t/m 4.4) 
Nectar H9: Bloedsomloop (9.1 t/m 9.5) 
Nectar H19: Sport (19.1 t/m 19.5) 
Nectar H21: Afweer (14.1 t/m 14.5) 
 
Eigen experimenteel Onderzoek 

 

SE week 2 
 
 
 
 

Inleverdatum: 
20 dec 2022 

S 
 
 
 
 
verslag 

 

100  Ja 
 
 
 
 

Nee 
 

4 
 
 
 
 

2 

SE 3 
 
 
 
 

 
SE Practicum  

B2, B3, 
B, C2, C, 
D5, E3, 
F1, F2, 
F3, F4 

 
A 

Nectar H6: Soorten en populaties (6.1 t/m 6.4) 
Nectar H7: Evolutie (7.2, 7.4 en 7.5) 
Nectar H8: Kenmerken van ecosystemen  
(8.1 t/m 8.3) 
Nectar H20: Planten (20.1 t/m 20.5) 

 

SE week 3 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 

 
 
Pract. 
 

100 
 
 
 
 
 
120 

Ja 
 
 
 

 
 
nee 

4 
 
 
 

 
 
2 
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CKV 
vwo cohort 2020-2023 

  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 Cijfer voor: 

CZP 1  
 

N.v.t. Periode 1 Digitaal 
Kunstdossier + 
opdrachten  

N.v.t. Nee 
 
 

8 

 Cijfer voor 
periode 1 

N.v.t. Periode 1 Digitaal 
Kunstdossier + 
opdrachten 

N.v.t. Nee 18 

 Cijfer voor 
periode 2 

N.v.t. Periode 2 Digitaal 
Kunstdossier + 
opdrachten 

N.v.t. Nee 18 

 Cijfer voor 
periode 3 

N.v.t. Periode 3 Digitaal 
Kunstdossier + 
opdrachten 

N.v.t. Nee 23 

       Totaal 67 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
 Thema 1  

 
Periode 1 Digitaal 

Kunstdossier + 
opdrachten  

 Nee 9 

 Thema 2  Periode 2 + 
Periode 3 

Digitaal 
Kunstdossier + 
opdrachten 

 Nee 12 

 Eindopdracht 
CZP2 

 Periode 3 Digitaal 
Kunstdossier  

 Nee 12 

NB: alles van CKV 
van de afgelopen 
twee schooljaren 
moet in het 
Kunstdossier 
aanwezig zijn! 

 Het gemaakte werk moet ingeleverd worden op 
de door de docent aangegeven datum. Als het 
werk te laat wordt ingeleverd, kan de docent 
besluiten om het cijfer te verlagen. Niet 
ingeleverd werk wordt beoordeeld met een 1. 

    Totaal 33 

vwo 6 CKV = AFGESLOTEN! 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
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Duits 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

   vwo 4   
2020-2021 

leerstof domein leerstof moment vorm Duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5   

2021-2022 
leerstof domein leerstof Moment vorm Duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 5 vwo geen schoolexamen. 
vwo 6 

2022-2023 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 D Idioom: Kap. 1,2,3. 

Signaalwoorden + 
Examenidioom 

SE-week 1 S 25 Ja 2 

SE2 D + F Zakelijke brief SE-week 1 S 75 Ja 3 
SE3 B Kijk- en Luistervaardigheid:  

Cito-toets 
SE-week 2 S 60 Ja 5 

 
 

SE4 E 
 

Literatuurgeschiedenis SE-week 2 S 50 Ja 2 

SE5 C  Gespreksvaardigheid: 
n.a.v. teksten en thema’s 

SE-week 3 M 15 
 

Ja 
 

5 
 

SE6 E Literatuur: klassikaal en  
Zelfstandig gelezen boeken 

SE-week 3 M 10 Ja 3 
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economie 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Jaarcijfer  
5 vwo 

 Jaarcijfer 5vwo op 1 decimaal 
nauwkeurig 

   Nee 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE 1 ABCDEFGH Levensloop; Arbeid; Vraag en 

Aanbod; Marktgedrag 
SE week 1 S 100 Ja 1 

SE 2 ABCDEFGHI Vraag en Aanbod; Mobiliteit; 
Monetaire Zaken; Economische 
Crisis 

SE week 2 S 100 Ja 1 

SE 3  Economische Crisis; Wereld 
Economie; Economische 
Modellen 

SE week 3 S 100 Ja 1 
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Engels 
vwo cohort 2020-2023 

 

 

vwo 4  
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 5 vwo geen schoolexamen. 
vwo 6  

2022-2023 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 woordenschat Woorden Unit 5 & Unit 6 

Engels-Nederlands en Nederlands-Engels, zoals 
aangegeven in het boek. 

SE-week 1 S 50 Ja 15 

SE2 B Kijk- en 
luistervaardigheid 
 
 
E Literatuur 

Kijken en luisteren 
Cito toets, beoordeling volgens landelijke 
norm. 
 
Literatuur 
Kennistoets in het Engels nav behandelde 
periodes. Woordenboek toegestaan. 

SE-week 2 
 
 
 
SE-week 2 

S 
 
 
 
S 

60 
 
 
 
100 

Ja 
 
 
 
Ja 

25 
 
 
 
15 

SE3 D Schrijfvaardigheid 
 
 
 
C Spreekvaardigheid 

Schrijven 
Schrijfopdracht, woordenboek toegestaan. 
 
Mondeling examen nav 4 gelezen boeken op 6V. 
Cijfer bestaat uit 2 delen: 1 deel voor boeken 
(15) en 1 deel voor taalvaardigheid (15) 
 
Uiterlijk: wordt nog bekend gemaakt: 
inleveren leeslijst met titel, schrijver, thema + 
kopie key scene. 
 
Beoordeling door twee vakdocenten. 

SE-week 3 
 
 
 
SE-week 3 

S 
 
 
 
M 

100 
 
 
 
25 

Ja 
 
 
 
Ja (beide 
onderdelen) 

15 
 
 
 
30 
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English A IB 
vwo cohort 2020 – 2023 

 

  

vwo 4  
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 

        
Dit vak heeft voor 5 vwo geen schoolexamen. 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof Moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 woordenschat Finish Up 81-100 SE-week 1 S 50 Ja 1 
SE2 B Kijk- en 

luistervaardigheid 
 
 
E Literatuur 

Kijken en luisteren 
Cito toets, beoordeling volgens 
landelijke norm. 
 
Literatuur 
IB English A HL essay 

SE-week 2 
 
 
 
Deadline 14 
december 

S 
 
 
 
S 

60 
 
 
 
n.v.t. 

Ja 
 
 
 
Nee 

1 
 
 
 
1 

SE3 D Schrijfvaardigheid 
 
C Spreekvaardigheid 

Schrijven 
IB English A Paper 1 
 
Mondeling examen  
IB English A Individual Oral 
 
Uiterlijk maandag 1 maart 2023: 
inleveren literary en non-literary 
extract 
 
Beoordeling door twee IB 
vakdocenten. 

SE-week 3 
 
 
 
SE-week 3 

S 
 
 
 
M 

75 
 
 
 
15 

Ja 
 
 
 
Nee 

1 
 
 
 
1 
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filosofie 
vwo cohort 2020 - 2023 

 

 
 

 
In geval van onvoldoendes  - Summatieve toetsen zijn herkansbaar; voor formatieve toetsen en opdrachten kan een aanvullende opdracht gegeven worden.  
  

 Onderwerp Vorm  Opmerkingen Weging SE 
4vwo 
 
2020 
2021 

Inleiding filosofie Toets 50 min Geen toets in de toetsweek 
Punten verschijnen pas na toetsweek 2 op het rapport 
Tot die tijd vooral inhoudelijke feedback; punten 
worden wel bijgehouden.  
Zo mogelijk introductie wijsgerige antropologie + 
ethiek 

Tot. 2 

logica Presentatie 
Artikel bespreken Werkstuk 
Vrij onderwerp Presentatie of debat 

     
5vwo 
 
2021 
2022 

Wijsgerige 
antropologie 

Formatieve opdracht rond wat is de mens en wat is goed; vrijheid  
180 minuten als afsluiting toetsweek 1i 

2 

Ethiek Summatieve toets wijsgerige antropologie + ethiek 50 minuten, niet in de toetsweek 2 
Kennisleer Formatieve opdracht rond wat kan ik weten; wetenschap en geloof  

180 minuten als afsluiting toetsweek 2 2 

Wetenschapsfilosofie Summatieve toets  kennistheorie + wetenschapsfilosofie 50 minuten in toetsweek 3 
 2 

Vrije opdracht Schriftelijk werkstuk 
Zo mogelijk introductie stof CE, in het werkstuk te verwerken. Ook wijsgerige 
antropologie + ethiek 

1 

     
6vwo 
 
2022 
2023 

Wijsgerige 
antropologie + 
ethiek + stof CE 

Toets 100 min in SE1 
3 

Wijsgerige 
antropologie+ ethiek 
+ stof CE + eigen 
levenskeuzes 

Schriftelijk werkstuk (niet ingepland in rooster SE2!) 

3 

Kennisleer + 
wetenschapsfilosofie 
+ stof CE 

Toets 100 min in SE3 
3 
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Frans 
vwo cohort 2020-2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 

        
Dit vak heeft voor 5 vwo geen schoolexamen. 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 D Schrijfvaardigheid 1:  

Examenwoordenschat + grammatica + 
werkwoorden 

SE-week 
1 

S 50 ja 2 

        
 

SE2 B Kijk- en luistervaardigheid:  Cito-toets SE-week 
2 

S 60 ja 4 

SE3 D + F  
 

Schrijfvaardigheid 2:  
-Formele en informele brief 
-Examenidioom  

SE-week 
2 

S 100 ja 3 
 
1 

        
 

SE4 C  Gespreksvaardigheid: 
Actualiteiten (+ Lille) 

SE-week 
3 

M 15 
 

ja 
 

5 
 

SE5 E Literatuur:  
4 gelezen boeken inclusief voorbereiding in 
de les  

SE-week 
3 

M 10 ja 3 

SE6 E Literatuur: 
Uit: Grandes Lignes littérature  

SE-week 
3 

S 50 ja 2 
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geschiedenis 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        
Gemiddelde ABE Gemiddelde van alle gemaakte 

proefwerken op 1 decimaal 
 S  nee 3 

PO AB Tijdvak 1-5  Presentatie 15 nee 2 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        
Gemiddelde ABE Gemiddelde van alle gemaakte 

proefwerken op 1 decimaal 
 S  nee 3 

PO AB Tijdvak 5-10  Presentatie 15 nee 2 
vwo 6 

2022-2023 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        
SE1 At/mE Lage landen en Verlichting + KA tv 1-4 SE-week 1 S 100 Ja 3 
SE2 At/mE Duitsland en Verlichting + KA tv 1-7 SE-week 2 S 100 Ja 3 
SE3 At/mE Duitsland, China en Selma + KA tv 1-10 SE-week 3 S 100 ja 4 
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Grieks 
vwo cohort 2020-2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
So’s en pw-en ABC woorden en grammatica In de les S 25/50 nee gemiddelde 
  Pensum SE     5V op 1 
       dec. : 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Pta-toets ABCDE Pensum SE + filosofie SE-week 1 S 100 ja 1 
Pta-toets ABCDE Pensum CE SE-week 2 S 100 ja 1 
Pta-toets ABCDE Pensum CE + vertaling SE-week 3 S 150 ja 1 
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informatica 
vwo cohort 2020-2023 

  
vwo 4 

2020-2021 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Alle toetsen A, B, C, F 

1 keuzethema uit 
O t/m R 

 Jaarcijfer 4 vwo 
op 1 decimaal 
nauwkeurig 

  nee  1 

vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Alle toetsen A, C, D, E, F 

1 keuzethema uit 
G tm N 

 Jaarcijfer 5 vwo 
op 1 decimaal 
nauwkeurig 

  nee 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 A,  

2 keuze-thema’s 
uit G tm R 

  Geen 
toets 

   

SE2 1 van de 2 
keuzethema’s 

  P  nee 2 

SE3 1 van de 2 
keuzethema’s 

  P  nee 2 
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Latijn 
vwo cohort 2020-2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
So’s en pw-en ABC Woorden en grammatica In de les S 25/50  nee gemiddelde 
  Pensum SE     5V op 1 
       dec. : 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Pta-toets ABCDE Pensum SE + filosofie SE-week 1 S 100 ja 1 
Pta-toets ABCDE Pensum CE SE-week 2 S 100 ja 1 
Pta-toets ABCDE Pensum CE + vertaling SE-week 3 S 150 ja 1 
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levensbeschouwing 
vwo cohort 2020-2023 

 

 
 
 
*AV = Aanwezigheid Verplicht 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Menselijk bestaan NVT Hoofdstuk 1 – Menselijk bestaan Periode 1 PO 100 Nee 2 
Menselijk bestaan NVT Hoofdstuk 1 – Menselijk bestaan Toetsweek 1 PW 50 Nee 2 
Man en vrouw NVT Hoofdstuk 3 – Man en vrouw Periode 2 PO 100 Nee 2 
Man en vrouw NVT Hoofdstuk 3 – Man en vrouw Toetsweek 2 PW 50 Nee 2 
Mens en techniek NVT Hoofdstuk 5 – Mens en techniek Periode 3 PO  100 Nee 2 
Mens en techniek NVT Hoofdstuk 5 – Mens en techniek Toetsweek 3 PW 50 Nee 2 

vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Ethiek  NVT Hoofdstuk 10 - Ethiek Periode 1 PO 100  2 
Ethiek NVT Hoofdstuk 10 - Ethiek Toetsweek 1 PW 50  2 
Euthanasie NVT Hoofdstuk 7 - Euthanasie Periode 2 PO 100  2 
Euthanasie NVT Hoofdstuk 7 - Euthanasie Toetsweek 2 PW 50  2 
Johannes Passion NVT  Periode 3  100  AV* 
Viering witte kerkje NVT  Periode 3  100  AV* 
Levensbeschouwelijk 
interview 

NVT Levensbeschouwelijk interview Periode 3 PO 100  2 

vwo 6   lv = AFGESLOTEN! 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
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maatschappijleer 
vwo cohort 2020 – 2023 

 

  

vwo 4  
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Wat is + RS B Rechtsstaat Wat is? 1-2 + RS 1 t/m 9 PWW 1 S 50 nee 2 
PD C Parlementaire 

Democratie 
PD 1 t/m 9 PWW 2 S 50 nee 2 

Debat A Vaardigheden + BCDE  
(afh. van de stelling) 

  PO 25 nee 2 

MCSL + VZS D Verzorgingsstaat 
E Pluriforme 
samenleving 

VS 1 t/m 8 + PS 1 t/m 7 PWW 3 S 50 nee 2 

vwo 6 maatschappijleer = AFGESLOTEN! 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
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muziek 

vwo cohort 2020 – 2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 2021-2022 

40% 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Jaarcijfer kumu 
 

A/B/C Gemiddelde van alle 
theoretische & 
praktische toetsen 5v. 
Uitgezonderd de 
cijfers voor 
ontwerpen, analyses 
en kunst algemeen. 
Alle gemiste toetsen 
moeten worden 
ingehaald. Cijfer op 1 
decimaal 

Hele jaar S + Pract. nvt nvt 4 

Jaar cijfer kua A/C Gemiddelde van alle 
cijfers kunst 
algemeen 5v. Cijfer 
op 1 decimaal 

Hele jaar S Nvt nvt 1 

Praktische 
opdrachten 1 

B Gemiddelde van alle 
praktische 
opdrachten 5v. Cijfer 
op 1 decimaal. 

Hele jaar Pract.  Ja 2 

dtA A/C -Algemene 
muziekleer 
-Instrumentenleer 
-Solfège 
-Muziekgeschiedenis: 
Middeleeuwen, 
Renaissance, Barok, 
Classicisme 

PW week S  ja 1 
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vwo 6 2022-2023 
60% 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
dtB AC Leerstof: 

• Algemene muziekleer 
• Gehele muziekgeschiedenis 
• Muziekdossier:  

Bestaande uit 8 analyses + 
luisterlijst 
 

Het mondeling begint met een korte 
presentatie (5 min) door de leerling  
Over de stijlperiode Romantiek. 

 
Individueel met geluidsfragmenten 
Beoordeling bestaat uit: 
40%  werkstuk 
60%  mondeling 

 
Inleveren complete muziekdossier 
uiterlijk: donderdag 18 dec. 2022 
12.00u 

 

SE –week 2 S + M 25  Werkstuk: 
nee 
Mondeling 
Ja 

4 

dtC A Leerstof: 
• Algemene muziekleer 
• Gehele muziekgeschiedenis 

Luisterlijst 
 

SE-week 2 S 50  Ja 1 

dtD B Eindexamen muziekvoorstelling 
Praktijk: Vocaal en instrumentaal, 
Individueel en gezamenlijk 
60% Individuele profilering & muzikaliteit 
40% Samenspel/inzet tijdens de lessen 
en het concert. 

Vrijdag 16 april 
2023 

 

Pract. Nvt Nee 7 
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natuurkunde 
vwo cohort 2020-2023 

 

 
 
 
 
 
 
 

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Gemiddelde 
van 5 vwo 

A, C1, D1, I, 
C3, C2, B1, D2, 
E3, F2 

Jaarcijfer 5vwo op 1 decimaal 
nauwkeurig 

   nee 2 

PO experiment I1  Nader overeen 
te komen 

P+S  nee 2 

PO 
modelstudie 

I2  Nader overeen 
te komen 

P+S  Nee 1 

PO ontwerp I3  Nader overeen 
te komen 

P+S  Nee 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 A, C1, E1, D1, 

C3, C2, F1 
Systematische natuurkunde 9; 
Hfd: 1,2,3,4,5,6,7,8 en impuls 

SE-week 1 S 100 ja 4 

SE2 A, C1, E1, D1, 
C3, C2, B1, D2, 
F1 

Systematische natuurkunde 9; 
Hfd: 1,2,3,4,5,7,8,9,10 en 
impuls 

SE-week 2 S 100 ja 5 

SE3 A, C1, C3, C2, 
B1, D2, B2, E2, 
F1, G1, E3 

Systematische natuurkunde 9; 
Hfd: 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13, 
keuzekaternen relativiteit en 
deeltjesprocessen en relativiteit 

SE-week 3 S 100 ja 5 
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Nederlands 
vwo cohort 2020-2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

vwo 4 
2020-2021 

toets domein Leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Handelingsdeel E 4 afgetekende boekverslagen 

inclusief secundaire literatuur 
In overleg met 
vakdocent 

S  Nee 0 

vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Handelingsdeel E 4 afgetekende boekverslagen  

inclusief secundaire literatuur + 1 
geanalyseerd gedicht 

In overleg met 
vakdocent 

S  Nee 0 

Eindcijfer  Gemiddelde jaarcijfer op 1 
decimaal 

   Nee 3 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 C+D Schrijfvaardigheid:  

Betoog of beschouwing inclusief 
schrijfdossier 

SE-week 1 S 150 ja 6 

SE2 B+D Spreekvaardigheid: 
Debat inclusief spreekdossier 

SE-week 2 M 15 nee 6 

SE3 E 
 

Literatuurgeschiedenis: 
Laagland alle behandelde 
hoofdstukken uit 4-5-6v  

SE-week 2 S 50 ja 4 
 
 

SE4 B+D+E  Gespreksvaardigheid: 
Literatuurlijst (12 gelezen boeken) 
inclusief poëzie en 
literatuurdossier 

SE-week 3 M 25 
 

nee 
 

4 
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natuur, leven en technologie 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  n.b: er kan gekozen worden voor aanvullende modules. Elke module heeft weging 1 
2  n.b: er kan gekozen worden voor aanvullende modules. Elke module heeft weging 1 

 
 
 

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
diverse F2-1, B1-2, 

B2-1, E2-2 
Forensisch onderzoek n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

diverse B1-2, B2-1, 
E1-1, E2-2 

Moleculaire gastronomie n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

diverse F2-1, B1-2, 
B2-1, C1-2 

IJs en klimaat n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
diverse F2-1, B1-2, 

B2-1, C1-2 
De bewegende aarde n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

diverse B1-2, B2-1, 
C2-1, E2-2 

Food or fuel? n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

diverse n.n.b. Mogelijke keuzemodule(s)1 
 

n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
diverse B1-2, B2-1, 

C2-2, E2-1 
Blue energy 
 

n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

diverse B1-2, B2-1, D1-
3 

Hersenen en leren 
 

n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 

diverse n.n.b. Mogelijke keuzemodule(s)2 
 

n.v.t. diverse n.v.t. nee 1 
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scheikunde 

vwo cohort 2020 – 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: De scheikunde olympiade kan als vervanging of aanvulling deel uitmaken van het PTA.  

vwo 4  
2020-2021 

toets domein leerstof Moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof Moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
PO chemisch 
practicum 

A t/m G Module 4 – Formules t/m Module 
10 – Milieu & evenwicht 

Voorjaar 2022. P + S 120 nee 1 

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 A t/m G Module 4 – Formules t/m Module 

11 – Evenwichten & modellen 
SE-week 1 S 100 ja 1 

SE2 A t/m G Module 4 – Formules t/m Module 
12 – VSEPR & mesomerie 

SE-week 2 S 100 ja 1 

SE3 A t/m G Module 4 – Formules t/m Module 
14 –  De laatste loodjes 

 

SE-week3 S 100 ja 1 
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wiskunde A 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
  vwo 4  

2020-2021 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Alle toetsen  Jaarcijfer 5 vwo op 1 decimaal 

nauwkeurig. 
   nee 1 

        
        

vwo 6  
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1  Hoofdstukken 5, 6, 8 zonder excel SE-week 1 S 100 ja 1 
SE2  Hoofdstukken 7, 9, 10, 11 zonder 

excel 
SE-week 2 S 100 ja 1 

SE3  Hoofdstukken 12, 13, 14 SE-week 3 S 100 ja 1 
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wiskunde B 
vwo cohort 2020-2023 

 
 vwo 4 

2020-2021 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
        

Dit vak heeft voor 4 vwo geen schoolexamen. 
vwo 5 

2021-2022 
toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Gemiddelde 
5 vwo 

 Jaarcijfer 5 vwo op 1 decimaal 
nauwkeurig 

    3 

        
        

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 A, B, C, D Hoofdstuk 5, 6, 7, 11, 12 SE-week 1 S 100 Ja 3 
SE2 A, B, E Hoofdstuk 5, 8, 9, 10, 13 SE-week 2 S 100 Ja 3 
SE3 A, B, C, D Hoofdstuk 10, 12, 13, 14, 15 SE-week 3 S 100 Ja 3 
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wiskunde D 
vwo cohort 2020-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstromers 5 havo ® 5vwo: 
De toets(en) over hoofdstuk 2 en 6 (domein C) moeten ingehaald worden door middel van een schriftelijke toets. Het resultaat van deze toets(en) zal 
meegenomen worden in het jaargemiddelde van 5 vwo.  
Het jaargemiddelde uit klas 4 is op deze leerlingen niet van toepassing. 
Voor opstromers zal aan het gemiddelde van 5 vwo weging 5 toegekend worden. 

 
 

vwo 4 
2020-2021 

toets domein leerstof moment Vorm duur (min) herkansbaar weging 
Gemiddelde  
4  vwo 

A, B, C, F, G Jaarcijfer 4 vwo op 1 decimaal 
nauwkeurig. 

    2 

        
        

vwo 5 
2021-2022 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
Gemiddelde 
5 vwo 

A, D, E, F, G Jaarcijfer 5 vwo op 1 decimaal 
nauwkeurig. 

    3 

        
        

vwo 6 
2022-2023 

toets domein leerstof moment vorm duur (min) herkansbaar weging 
SE1 A, B, E Hoofdstuk 10, 12, 14 SE-week 1 S 100 Ja 5 
SE2 A, D, F, G Hoofdstuk 9, 11, 13 SE-week 2 S 100 Ja 5 
SE3 A, C, E, F Hoofdstuk 15, 16 SE-week 3 S 100 Ja 5 
        


