
Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

1

Zuid-Amerika, fysisch: hoofdstuk 1 geheel, en 
hoofdstuk 4, paragraaf 1 en 2 (Domein A & D)

TT2 100 ja 2/9 SE 1

Stof van vorige jaren wordt bekend 
geacht. Tussentijds proefwerk TT1 
telt voor 1/9 van de totale weging 
voor het SE en is niet herkansbaar.

il
Zuid-Amerika, sociaal: hoofdstuk 2 geheel, en 
hoofdstuk 4, paragraaf 3 (Domein B & D) TT4 100 ja 2/9 SE2

Stof van vorig jaren wordt bekend 
geacht. Tussentijds proefwerk TT3 
telt voor 1/9 van de totale weging 
voor het SE en is niet herkansbaar.

11!

Zuid-Amerika, in- en externe relaties: hoofdstuk 3 
en hoofdstuk 5 (Domein B & D)

TT6 100 ja 2/9 SE3

Stof van vorig jaren wordt bekend 
geacht. Tussentijds proefwerk TT5 
telt voor 1/9 van de totale weging 
voor het SE en is niet herkansbaar.

Aardrijkskunde/Wsl 2019-2020 6 VWO



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

1 omschrijving stof: 
stofwisseling, leven en energie 
plantenanatomie en -fysiologie 

oecologie en kringlopen 
mens en milieu

TT1 150 ja 1/3 SE1 Alle leerstof komt uit: Biologie voor 
jou VWO delen 4a en b, 5a en b en 
deel 6 Exacte stofomschrijving met 
verwijzingen naar hoofdstukken uit 
biologie voor jou, wordt aan het 
begin van iedere periode in de klas 
uitgedeeld

II voeding en vertering 
bloed en bloedsomloop (transport) 
gaswisseling en uitscheiding 
homeostase 
afweer (bescherming) 
zenuwstelsel en hormoonstelsel (regeling) 
zintuigen

TT2 150 ja 1/3 SE2

III celbouw en celdeling 
voortplanting
klassieke en moleculaire genetica 
evolutie ordening en populatiegenetica 
gedrag

De biologieolympiade

TT3 150 ja 1/3 SE3

Deelname aan de olympiade levert 
een bonus op van 0,1 cijferpunt op 
het SE3; Een voldoende cijfer voor 
de olympiade (5,5 en hoger) levert 
een bonus op van 0,3 cijferpunt op 
het SE3.

Biologie / Lsh Lib Tra 2019-2020 leerjaar 6vwo



Programma van toetsing en afsluiting 2019 - 2020 6VW0

toets

periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm magister tijdsduur te

herkansen

weging wanneer toelichting/bïjzonderheden cijfer

code in minuten

Bewegen —

nvt
—

nvt
—------------------------------------------------------------------------------ -------

=Spel naar keuze

I Bewegen en regelen
Warming-up 10 PO POll nee 5/100 2 beurten in 4,5 of 6 vwo

Lesdeel geven 8 + 9 PO P012 nee 5/100 2 beurten in 4,5 of 6 vwo

—
Theorie organiseren sportdag

Gehele programma

Bewegen en samenleving

•-----------------

------------ ---------------- ——

sept

is afhankelijk van het 

weer en de groepsgrootte.Theorie: onderzoeksopdracht

—
evt profielwerkstuk Er kunnen zodoende

Start uitvoering onderzoeksopdracht PO
—

nee
---—--------

sept verschuivingen plaatsvinden

in het schema.

1/H Bewegen

PO

------------------------------— —

Free running 3 nee Handelingsdeel o / v / g

Zelfverdediging- 6 PO10 nee 2,5/100

—

judo/kickboksen
— ------------------- --

—
Bewegen en regelen

nee 5/100
—

Warming-up 10 PO POll 2 beurten in 4,5 of 6 vwo

Lesdeel geven

Bewegen en samenleving
8 + 9 PO P012

—
nee

nee

5/100

1/10

---------------- ------------
2 beurten in 4,5 of 6 vwo

Inleveren voor kerstvakantieUitvoering onderzoeksopdracht PO P016

II Bewegen
7

nvt

——

nee
—

Snowboarden

Spel naar keuze

nvt

nvt
——---------

Handelingsdeel o / v / g

—

Bewegen en regelen
—

apr

—

Praktijk uitvoeren sportdag nee Handelingsdeel o / v / g

Bewegen en samenleving

—

Verantwoorden onderzoeksopdracht
—

MO SP

50

nee 1/10 SE (3) mrt
—

—------------
Bewegen en regelen
Toets 6: Sportdag maken

—
TT ! TT6 __ ja_____ 4/100 mrt

——

bsm 2019-2020 L________ ________ leerjaar ’6VWO

0000001



programma van loeismg en ajsiuumg ^uiz-zuzu

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

i Schrijfvaardigheid ERK BI schr.
(SCI)

100 ja 1/9 le SE-week woordenboeken toegestaan

I Idioom 3 toetsen uit de examenbundel
schr.
(TT1)

50 nee 1/9 verspr. jaar
Woorden uit de lijst met
meestvoorkomende woorden
uit de examens.

I! leesvaardigheid ERK B2 Schr. (TT2) 100 ja 1/9 2e SE-week

III Luister- en kijkvaardigheid ERK B2 CD/DVD ca. 100 ja 1/3 eind

III Spreekvaardigheid / literatuur ERK B2 mond. 20 nee 1/3 3e SE-week N.a.v. een zelfgekozen onderwerp

Duits/Wei 2019-2020 leerjaar 6 vwo



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

vermeld hier een evt. voorexamenklas
Cijfers TT1 en TT2, behaald in V5, dragen elk 12,5% 
bij aan het uiteindelijke schoolexamencijfer

25/100
(25%)

1,2,3 Verwerking klaslokaalexperimenten A,J nvt 0 In les Elke leerling is bij minimaal 2 
klaslokaalexperimenten 

aanwezig

Nee

1 Schoolexamen lesbrieven : Rekonomie
Economische Crisis H1 t/m 4 en Levensloop

a,c,e,f,
G,H,I

schriftelijk
TF3

100 Ja 20/100
(20%)

SE 1 Concepten
Schaarste en ruil

Risico en informatie
Welvaart en Groei

Goede tijden,slechte tijden
Samenwerken en onderhandelen

ja

2 Schoolexamen lesbrieven : Rekonomie,
Vraag en aanbod, Marktgedrag, Mobiliteit en
Economische Crisis

A,E,F,G,H,I schriftelijk
TT4

100 Ja 25/100
(25%)

SE 2 Schaarste, ruil,markt,
Samenwerken en onderhandelen

Risico en informatie
Goede tijden,slechte tijden

Welvaart en Groei

ja

3 Schoolexamen lesbrieven : Rekonomie, Levensloop, 
Vraag en Aanbod, Mobiliteit, Marktgedrag,
Economische Crisis en Wereldeconomie

A,B,C,D,E,F
G,H,I

schriftelijk
TT5

150 Ja 30/100
(30%)

SE 3 Schaarste, ruil, markt,
Samenwerken en onderhandelen

Risico en informatie
Welvaart en Groei

Goede tijden,slechte tijden

ja

Economie / Ett

Toelichting- 2019-2020 leerjaar: 6 VWO
Toetsvormen: TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht)



Programma van Toetsing en Afsluiting 2C 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

V5
Literatuur V5 Literatuur

(E3)
UI 50 ja 1/10 eind 5V

1 omschrijving stof
Examenidioom Units 1-20
Van deze Units alleen de E-N woorden leren
Ook leesvaardigheid wordt getest. Hierbij is het 
gebruik van een woordenboek NIET toegestaan.

Idioom..
(Al)

TT1 100 ja 1/10 SE 1

Let op: GEEN woordenboek

Het lezen van een Engels boek (klassikaal/ thuis) 
en het bekijken van de bijbehorende film in les.

Literatuur
(El)

7T2 50 nee 1/10 week E-F Woordenboek toegestaan.

II

Schrijfvaardigheid’.brief schrijven n.a.v. gegevens

Luistervaardigheid (kijk/luistertoets CITO)

Schrijfv.
(Dl-5)

Luisterv.
(B2)

SCI

LU 2

100

100

ja

ja

2/10

2/10

SE 2

21 jan. 2020

Woordenboek toegestaan.

lil Spreekvaardigheid op basis van een gesprek 
over 2 gelezen boeken

Spreekv.
(Cl-3/4 en 

El)

SP 1 15 nee 3/10 SE 3
De complete lijst voor het 
mondeling vóór de voor

jaarsvakantie overleggen. 
Samenstelling in overleg

met de docent.

Engels/ Lan 2019-2020 leerjaar 6 VWO

Toelichting:

Toetsvormen. TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht)



Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrïjving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

1 a Structuurwoorden en zinnen gerelateerd BI SCI 50 nee 1/8 le SE-week Geen woordenboek toegestaan
aan examenteksten

1 b Leesvaardigheid BI LV1 50 ja 1/8 le SE-week Woordenboek toegestaan.

li Schrijfvaardigheid Formele brief + CV BI SC2 100 ja 1/4 2e SE-week Woordenboek toegestaan.

lil Kijk- en luistertoets Cito B2 LUI 100 ja 1/4 eind januari

IV Spreekvaardigheid B1+ SPI 20 nee 1/4 3e SE-week

A. Zelf gekozen onderwerp, bijv. op het
gebied van Frankrijkkunde,cultuur, Vooraf is toestemming van de
wetenschap, filosofie. docent nodig voor het zelf gekozen

B. Het praten en een mening geven over onderwerp. De kandidaat levert
dagelijkse onderwerpen. ruim op tijd het gekozen onder-

C. Tevens wordt van de leerlingen verwacht werp op papier aan.
dat zij een stuk tekst in het Frans kunnen
voorlezen en begrijpen, alsmede in staat zijn SE4 wordt afgenomen in tweetallen
voorwerpen en begrippen te omschrijven. welke vantevoren worden bepaald.

Frans /AZV 2019-2020 6 VWO



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020 Erosmu^^^^^tollege

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

Uit V5 TT1 nvt 25/100
1 Toets bij gelezen passages ABCDE TT2 100 ja 25/100 SE week 1

Proefvertaling eindexamenschrijver AB TT3 100 ja 25/100 SE week 2

II Toets bij gelezen passages ABCDE TT4 100 ja 25/100 SE week 3

Grieks/hls 2019-2020 6V

Toelichting:

Toetsvormen: TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht)



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

In 5VWO heb je 25 %van je PTA-cijfer behaald TT1 25%

A
TV 8 en 9 en de historische contexten Verlichting en 
Duitsland vanaf 1870 A,B, D TT2 100 ja 25% SE-week 1

B
TV 8, 9 en 10 en historische contexten Verlichting, 
Duitsland vanaf 1870 en Koude Oorlog A,B TT3 100 ja 25% SE-week 2

C Tijdvak 1 tot en met 10 en alle historische contexten A,B, D TT4 150 ja 25% SE-week 3

GS/Wlt 19-20 leerjaar V6

Toelichting.

Toetsvormen. TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht)



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

Uit V5 TT1 nvt 25/100
1 Toets bij gelezen passages ABCDE TT2 100 ja 22/100 SE week 1

Proefvertaling emdexamenschrijver AB TT3 100 ja 31/100 SE week 2

II Toets bij gelezen passages ABCDE TT4 100 ja 22/100 SE week 3

Latijn/IDS 2019-2020 6 V

Toelichting.

Toetsvormen. TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht)



Programma van toetsing en afsluiting 2019 - 2020 6VW0

toets stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur te weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer
periode Kerndeel in minuten herkansen uur

1 Bewegen A-B PO nee
Spel: Het uiteindelijke rapportcijfer

— ----------
Voetbal
Basketbal - --- ------------- ■----- -------------—— — —----- - — ---------- - 1

1 '

- PraktiscHi lain^tPieclen----- --
- inzet en hu 1 pvaardigheid ——
- Geboekte leerwinst op---------------

Volleybal 1
Hockey i

-niveau-van-de-individuele— - -------
feerling---------- -------- ----------------------
- Bewegen en regelen.---------- --------

Flagfootbal 1

—
Rugby

----------------- --------------- --------------------_ ■-------—------ ------------ -— -------------------------- ------------- —-----------------------------

- ---------
Turnen:
Accent op situaties inrichten en hulpverlenen

A-B
A-B-C

PO
-——------

nee p— -V oor-het-afsl u iten-va n- h et-vak—- - 
-LrO-geeft-de-vak-doeent-de- - --------

---------

----------- -——

Bewegen op muziek:
— —— -----—

nee
----- ------ —---------- — leerling één van de--------------------

-onderstaande waarderingen^—-----
----------------

Steps/Aerobics
—-——----- - ------------------_____ —------------------------------ ------------ ------

1
------------------ ----------------

—Onvoldoende------- --------------------
—Voldoende------ ------------— ------
—Goed------ -—- - — ------- ----------------------- ----------------

Atletiek:
Lopen
Springen

A-B PO

——--------

nee
—-------- ——

„1 — —......— -

Werpen 1
Conditieleer 1
Meerkamp 1

-....... . Bewegen en Regelen —“/TekT-" ' PO ------------- — nee - —-——
-Onderdelen-van-—-— ------—-------
sportorientatie kunnen -per - - -....—
school jaar wisselen--------------------

---------- -----

Leervaardigheden uitbreiden 1
Spel leiden

—---------------- ---------------------- ----------—— ------------------------ --------------- —-----------------
1

....... ... — —

Sportorientatie: “Xb-CHD-F' —"”pö "
-

nee
““— ™ ------ ---— —- _

Fitness
Spinning -------—------- -——------ ---------------- -— -------— ---------------— ------------- -----------------—---------------- -- ----- -- ------------------ -------------------

--------------- ...
Tennis -----—---------- —---------------------------- ---------------------------------------- - —------------- — —------ ----- - ——-------------- ---------------- ----------------- .. _

LO dient met een V te zijn
afgesloten in periode 1

—

LÖÏ, Bewegen en Sport 2019-2020 ------------------------------__—----- --------- -——— ---------------- - _

leerjaar 6VWO

0000001



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

5V NV, O&P, M&L
Praktische opdracht

B, C, D, E
A t/m G

TT1
POl

20/100
20/100

1 Stichting & Vereniging
Industrie hfd 1
Naamloze vennootschap hfd 6

A, C, Een G TT2 100 ja 15/100 SE-week 1
nov

II Eenmanszaak-1
Eenmanszaak-2
Industrie

A, C, E, G TT3 150 ja 20/100 SE-week II 
jan

III Stichting en Vereniging
Naamloze vennootschap
Industrie
Eenmanszaak-1
Eenmanszaak-2

A, C, E, G TT4 150 ja 25/100 SE-week III
mrt

Management & Organisatie leerjaar vwo 6



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

A Eindcijfer V5 telt voor 5/13 mee.

Werkstuk Geschiedenis & Vormanalyse 
(analyse van een muziekwerk naar keuze 
belicht vanuit het historsch perspectief)

TT1

POl n.v.t. nee

5/13

4/13 SE 2 Inleveren op 16 Januari 
min. 8 kantjes excl. beeldmateriaal 

A4 lettergrootte 12)

B PO: Eigen compositie, met opname en presentatie 
(ontwerp opdracht; eigen compositie 
met thematische eenheid)

P02 n.v.t. nee 4/13 SE 3 inleverdatum 27 Maart

Geluidsopname maken in de studio 
in de weken voorafgaand aan de 

inleverdatum

Referaat in de les van
5v eind Maart

Muziek Greven leerjaar 6 VWO



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020 
Maatschappijwetenschappen 6 vwo

College

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

Het eindcijfer van 5 vwo telt voor 30% mee in
6 vwo.

6/20

1 Deeltoets: Vorming en Binding leerrijtjes AP1 50 Nee 1/20 week E

1 SE Vorming, Binding en Vaardigheden ATI 100 Ja 2/20 SE 1

2 Deeltoets Verhouding en Verandering leerrijtjes AP2 50 Nee 1/20 week J

2 SE Verhouding, Verandering en Vaardigheden AT2 100 Ja 2/20 SE 2

3 Deeltoets: Vaardigheden en leerrijtjes alle stof BP1 50 Nee 2/20 week O

3 SE Vorming, Binding, Verhouding, Verandering & 
Vaardigheden.

BT1 100 Ja 3/20 SE 3

3 Schrijfopdracht en Presentatie ahv Casus POl nvt Nee 3/20 Hele
schooljaar

Toepassen vaardigheden

Maatschappijwetenschappen
Willeboordse 2019/20 Leerjaar 6 vwo



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020 erosmuis
college

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

1 Test 1: Hl, Hll, katern D
Cirkelbewegingen, Astrofysica, Relativiteit

A, C, F schr. 100 ja 1/4 SE-week 1

II Test 2: H5 en H12
Elektrische systemen, Medische beeldvorming

A, E, F schr. 100 ja 1/4 SE-week 2

III Test 3: H2, H3, H13
Beweging, Krachten, Quantumwereld

A, C, D, E, H schr. 100 ja 1/4 SE-week 3

PTA-cijfer VWO-5 n.v.t. 1/4 afgerond in vwo-5

Natuurkunde 2019-2020 vwo-6



Programma van toetsing en afsluiting 
2019 - 2020

stofomschrijving
eind

termen
toetsvorm tijdsduur

te her
kansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

Formuleren / Spelling / Woordenschat TT1 50 1/20

Formuleren / Spelling / Woordenschat TT2 50 1/20

Leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden TT3 100 2/10

Schrijfvaardigheid en argumentatieve vaardigheden

Het schrijven van een beschouwing. De opdracht wordt op een 
laptop uitgewerkt

Voorbereidingsstof- de inhoud van het schrijfdossier, de lesbrief, 
de methode en de verstrekte artikelen.

C, D Schriftelijk, SC 1 150 ja 3/10
Begin SE-
week 1

• Beoordeling van de schrijfdossier is 
opgenomen in het beoordelingsmodel
van de beschouwing.
• tiet scnrijTaossier moet niet later aan 
de maandag van de inhaalweek van 
periode 1 ingeleverd zijn.

Proza- en poëzieanalyse

Voorbereidingsstof:
• Enkele hoofdstukken uit de literatuurmethode
• De syllabus

A, D Schriftelijk, TT4 100 Ja 1/10 SE-week 2

Letterkunde

Mondeling examen waarin gesproken wordt over de kennis van de acht in H4 en 
H5 gelezen literaire werken tegen de achtergrond van de literaire stromingen

Het mondeling start met een inleiding van vijf minuten door de leerling waarin 

deze zijn leesontwikkeling in de bovenbouw beschrijft aan de hand van de 

gelezen literaire werken

B, D, E Mondeling, SPI 20 Nee 3/10 SE-week 3

Toelichting. Toetsvormen TT (toets), SP (mondeling), LU 
(luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische 
opdracht)

Nederlands/Bgm,Gie,Kro leerjaar 6 vwo



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer

Het profielwerkstuk (PWS) maakt, 
samen met het vak 

Maatschappijleer en CKV, deel uit 
van het combinatieciifer

1
bespreken voortgang met begeleidend docent uiterlijk 

week A

indien de voortgang voldoende is, 
zet de begeleidend docent alle 

parafen bij week A

bespreken voortgang met begeleidend docent
uiterlijk 10 

oktober 
(week E)

II

bespreken voortgang met begeleidend docent
uiterlijk 28 
november 
(week H2)

inleveren definitieve versie PWS bij teamleider
10-12-2019,

8-9 u.

Indien het PWS niet op tijd wordt 
ingeleverd, treedt artikel 1 van het 

PTA in werking.

Indien het PWS wordt beoordeeld 
met het cijfer 3 of lager, dient de 
kandidaat het PWS te verbeteren

tot tenminste een 4. Hiervoor moet 
de herkansing van SE-week 2 

worden ingezet.

Profielwerkstuk PTA leerjaar 5H/6V

Toetsvormen: TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht)



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets
periode

Stofomschrijving/
(kern)doelen toetsvorm

tijdsduur 
in minuten

Te
herkansen

weging wanneer toelichting/bijzonderheden

I Microstructuren, Stoffen, Koolstofchemie,
Biochemie, Materiaalkunde':
Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 8,
Hoofdstuk 10, Hoofdstuk 11, Hoofdstuk 12, 
Hoofdstuk 14

TT1 150 ja 1/4 SE 1 In alle schoolexamens zullen onderdelen uit de 
verschillende (A t/m G) domeinen van het 
examenprogramma aan de orde komen.

Niet alleen in het 3e maar ook in het le, 2e en het praktisch 
schoolexamen moet je voorbereid zijn op rekenwerk: 
massa, volume, dichtheid, gehaltes en percentages,

II 'Scheidingsmethoden, zouten, redox, analyse' 
Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 9, Hoofdstuk 13

TT2 150 ja 1/4 SE 2 rekenen aan reacties, molariteiten, enz.

De basis van het (chemisch) rekenen staat in: 
hoofdstuk 1 (§2 t/m 4), hoofdstuk 4 (§4)

III 'Scheidingsmethoden, rekenen, reactiesnelheid, 
reactie-energie, evenwichtsreacties, zouten, zuren 
& basen, chemische industrie'
Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 5,
Hoofdstuk 6, Hoofdstuk 7, Hoofdstuk 15

TT3 150 ja 1/4 SE 3
In het 3e SE heeft het rekenwerk het grootste gewicht

In het 2e SE wordt van enige basiskennis van de 
koolstofchemie uitgegaan bij de analysevragen

Practicum POl 200 nee 1/4 rond
SE-week 3

Het praktisch SE duurt een halve schooldag. Tijdens de 
dalton-uren en in de les in 6V oefen je met 5 proeven. Van
2 proeven moet je de uitwerking inleveren, om een 
maximaal cijfer op het SE te kunnen blijven halen, dien je 
op deze uitwerkingen samen minimaal 20 van de in totaal 
30 punten te halen.

Vak/leerlaagverantwoordelijke docent Leerjaar Schooljaar
Scheikunde/Meindert Boskma

6 VWO 2019/2020



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020 6 vwo

toets
periode

stofomschrïjving eindtermen toets vorrr tijdsduur 
in minuten

te
herkansen

weging wanneer :oe!ichting/bijzonderheder cijfer

I Praktisch werk
Collectie' Werken n a v aanschouwing,
Vastlegging van proces en analyse

domein B 
domein A1 ,A2

P01 1000 nee 3/10 Afronden
praktijkdag

SE1

ja

Kunstgeschiedenis: Toets Syllabus 
eerste deel van de gegeven examenstof 
n a.v. examenthema Voorbeeldig
Inclusief bijbehorende kunststromingen 
en Beeldende Begrippen

domein A1-A2 TT1 100 ja 1/10 SE1 ja

li Praktisch werk
Collectie keuze uit verschillende opdrachten, 
Vastleggen van proces en analyse,

domein B 
domein A1-A2

P02 1000 nee 3/10 Afronden
praktijkdag

SE2

ja

Kunstgeschiedenis: Toets Syllabus 
tweede deel van de gegeven examenstof 
n.a.v. examenthema Voorbeeldig
Inclusief bijbehorende kunststromingen 
en Beeldende Begrippen

domein A1-A2 TT2 100 J'a 1/10 tijdens
SE2

ja

lil Kunstgeschiedenis:
Toets gehele examenstof 
n a v examenthema Voorbeeldig

domein A1-A2 TT3 100 nee 2/10 SE3 ja

Tekenen+Kunstgeschiedenis/Jng 2019-2020 leerjaar 6 vwo
Domein A Vaktheorie

Toelichting Subdom. A1. Beschrijven, onderzoeken en interpreteren
Toetsvormen TT (toets), SP (mondeling), LU (luistervaardigheid), SC (schrijfvaardigheid), PO (praktische opdracht) Subdom. A2. Beschouwen

Domein B Praktijk

1



Programma van toetsing en afsluiting 2019-2020

toets stofomschrijving eindtermen toetsvorm tijdsduur te weging wanneer toelichting/bijzonderheden cijfer
periode in minuten herkansen

vermeld hier een evt. voorexamenklas
indien n.v.t. dan open laten

1 Alle onderwerpen A1,A2,A3 schr 150 ja 1/3 SE-week 1
en Daltonopdrachten tm week F B1,B2 TT1
Keuzeonderwerp Cl, 02 

01,02,03 
E1,E2,E3,E4,

E5,E6,E7

II Alle onderwerpen A1,A2,A3 schr 150 ja 1/3 SE2
en Dalton opdrachten tm week K B1,B2

01,02
01,02,03

TT2

III Alle onderwerpen A1,A2,A3 schr 150 ja 1/3 SE3
en Dalton opdrachten tm week 0 B1,B2

Cl,02 
D1,D2,D3

TT3

wiskunde A T. Jones 2019-2020 leerjaar 6 VWO



Periode Stofomschrijving Toetsvorm/
toetscode

Duur
(min)

Te herkansen We
ging

Wanneer Toelichting/bijzonderheden

I

H1 tm H4 uit 6 VWO boek én Daltonopdrachten.

Opdrachten tot SE1

schr.

(TT1) 150 ja 3/10 1ste

SE-week

II

Alle behandelde stof én keuzeonderwerp

Opdrachten tot SE2

schr.

(TT2)

150 ja 3/10 2de

SE-week

III

Alle examenstof zonder keuzeonderwerp

schr.

(TT3)

150 ja 4/10 3de

SE-week

VAK: Wiskunde B (MH)A2 LEERJAAR: 6 vwo PTA CURSUSJAAR 2019/2020


