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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Aardrijkskunde Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1P1 ¨3_1 Ak301 neeArm en Rijk H1

PO S 50 1¨Ak302 neeSamenvatting Arm en Rijk H1 en H3

T S 50 2P2 þ3_2 Ak321 neeArm en Rijk H1 en H3

T S 50 1¨Ak322 neeBronnen van Energie H1

PO S 50 2¨Ak323 neeBronnen van Energie PO Eigen omgeving

T S 50 1P3 þ3_3 Ak341 neeGrenzen en identiteit H1

PO M 50 1¨Ak342 neeGrenzen en identiteit presentatie

T S 50 2P4 þ3_4 Ak361 neeWater H1

T S 50 2¨Ak362 neeWater H2

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Biologie Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1þED3 Bi1301 ja3A 1 Organen en cellen

T S 50 1þBi1302 ja3A Ordening bas 1/2/3/7/8

PO 50 1¨Bi1303 ja3A 1 Microscopie

V S 200 1þBi1304 ja3A Werkstuk evolutie

T S 50 1þBi1305 ja3B 6 Regeling

T S 50 1þBi1306 ja3B 7 Zintuigelijke waarneming

T S 50 1þBi1307 ja3B 8 Stevingheid en beweging

T S 50 1þBi1308 ja3A 2 Vaardighedentoets

T S 50 1þBi1309 ja3A 3 Voortplanting en ontwikkeling

T S 50 1¨Bi1310 ja3A 4 en 5 Erfelijkheid en evolutie

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

Elk tentamen bestaat uit meerdere onderdelen die verschillend van gewicht zijn.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Ckv Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

HD S 0¨ED3 Ckv1301 jaa. Culturele activiteit 1: verslag van activiteit HD

HD S 0þCkv1302 jaa. Cultureel zelfportret (kunstautobiografie) HD Map in orde

HD S 0¨Ckv1303 jab. Culturele activiteit 2: verslag van activiteit HD

HD S 0¨Ckv1304 jaa. Culturele activiteit 3:  verslag van activiteit HD Map in orde

HD 0¨Ckv1305 jaa. Culturele activiteit 4: eindpresentatie van activiteit in de vorm van
tentoonstelling; modeshow; dans; foto; film ed. HD Map in orde

HD 0¨Ckv1306 jab. Eindpresentatie kunstdossier  + eindevaluatie HD Map inleveren

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Dienstverl. en prod. Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 3P 1 ¨ED3 Dvpr1301 jaOpdrachten Grote Praktische Opdracht 1: Openingsavond. 
De leerlingen bereiden hun eigen openingsavond voor. Zij worden hier beoordeeld
op hun voorbereidingsopdrachten, groepsopdrachten en hun deelname op de
openingsavond zelf. 
P/D&P/ 1.1; 1.2; 1.3; 4.1

C 2¨Dvpr1302 jaOpdrachten Dubbelklik: De leerlingen starten met deze methode in de sportschool.
Hier leren zij omgaan met bijvoorbeeld Excel, Visio en PowerPoint. 
P/D&P/ 2.3; 4.1

C 2¨Dvpr1303 jaOpdrachten Product maken en verbeteren: De lln maken een wandlicht van hout,
een telefoonhoesje met sketchup en een instructiefilm over technisch tekenen. Ook
leren zij zich bewust te worden van Persoonlijke Beschermings Middelen.
P/D&P/3.1; 3.2 ;4.2.

C 1¨Dvpr1304 jaProfessionele werkhouding: De leerling wordt hier beoordeeld op verschillende
competenties, zoals samenwerken, zelfstandig werken, uitvoeren opdrachten,
werkattitude en beroepshouding. Dit cijfer wordt besproken met de lln tijdens het
reflectiegesprek.

HD 0¨Dvpr1305 jaReflectiegesprek: op het einde van de periode houdt de docent een gesprek met de
leerling over de resultaten en werkhouding van de afgelopen periode maar ook
thema's als de beroepskeuze en vervolgopleiding. K/D&P/C loopbaanoriëntatie en
ontwikkeling.

C 3P2 ¨Dvpr1306 jaOpdrachten Grote Praktische Opdracht 2: Kinderfeestje 
De lln organiseren een sport- of theaterfeestje voor groep 3-5 van de basischool.
Zij worden beoordeeld op hun voorbereidingsopdr., groepsopdr. en inzet op het
kinderfeest. P/D&P/1.1 t/m 1.4; 2.1; 4.1

C 2¨Dvpr1307 jaOpdrachten Dubbelklik: De lln ronden de sportschool af en maken toets over
gehele stof. Daarna starten zij met het Tuincentrum. Hier organiseert de lln een
vaste-klantenavond, maakt reclame voor een nieuw gadget en maakt PowerP.
P/D&P/2.1 tm 2.3;4.1;1.4

C 2¨Dvpr1308 jaOpdrachten Product maken en verbeteren: De lln starten met het bewerken van
metaal en werken verder met hout. Zij worden beoordeeld op hun werkstukken en
werkhouding. Hulpvaardigheid, persoonlijke veiligheid en opruimen zijn belangrijk.
P/D&P/3.1;3.2

C 1¨Dvpr1309 jaProfessionele werkhouding. De leerling wordt hier beoordeeld op verschillende
competenties, zoals samenwerken, zelfstandig werken, uitvoeren opdrachten,
werkattitude en beroepshouding. Dit cijfer wordt besproken met de lln tijdens het
reflectiegesprek.

HD 0¨Dvpr1310 jaReflectiegesprek: op het einde van de periode houdt de docent een gesprek met de
lln over de resultaten en werkhouding van de afgelopen periode. Ook worden
belangrijke thema's als de beroepskeuze, vervolgopl. en nieuwe keuzevakken
besproken. K/D&P/C  LOB

C 2P 3 ¨Dvpr1311 jaOpdrachten Dubbelklik:Deze periode wordt het tuincentrum afgerond.
P/D&P/ 2.1 tm 2.3; 4,1

C 2¨Dvpr1312 jaOpdrachten Product maken en verbeteren: De leerlingen starten met het maken



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Dienstverl. en prod. Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

van een kinderstoel. Hier leren de leerlingen het aflezen van een werktekening,
samenwerken en een pen en gat verbinding te maken.
P/D&P/ 3.1; 3.2

C 1¨ED3 Dvpr1313 jaProfessionele werkhouding. De leerling wordt hier beoordeeld op verschillende
competenties, zoals samenwerken, zelfstandig werken, uitvoeren opdrachten,
werkattitude en beroepshouding. Dit cijfer wordt besproken met de lln tijdens het
reflectiegesprek.

HD 0¨Dvpr1314 jaReflectiegesprek: op het einde van de periode houdt de docent een gesprek met de
lln over de resultaten en werkhouding van de afgelopen periode. Ook worden
belangrijke thema's als de beroepskeuze, vervolgopl. en competenties besproken.
K/D&P/C  LOB

C 3P 4 ¨Dvpr1315 jaOpdrachten GPO: De leerlingen gaan hun eigen excursie voorbereiden. Met een
beperkt budget moeten zij op zoek gaan naar het perfecte uitje.
P/D&P/ 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 4.1; 4.3

C 2¨Dvpr1316 jaOpdrachten Dubbelklik: Lln starten met de module Hotel. Zij gaan een congres
voorbereiden en begeleiden. Zij leren hier o.a. een draaiboek, PowerP en
naamkaart maken en met een videobewerkingsprogramma werken. P/D&P/ 1.1 tm
1.4; 2.1; 2.3; 4.1; 4.2

C 2¨Dvpr1317 jaOpdrachten Product maken en verbeteren: De leerlingen maken de kinderstoel af.
Tot slot maken zij nog een vrije opdracht. (door de leerkracht te bepalen)
P/D&P/ 3.1; 3.2

C 1¨Dvpr1318 jaProfessionele werkhouding. De leerling wordt hier beoordeeld op verschillende
competenties, zoals samenwerken, zelfstandig werken, uitvoeren opdrachten,
werkattitude en beroepshouding. Dit cijfer wordt besproken met de lln tijdens het
reflectiegesprek.

HD 0P 1 - 4 ¨Dvpr1319 ja20 dienstverleningsuren. Dit zijn uren waarbij de leerling buiten schooltijd leert.
Een aantal van deze uren worden door de school vastgelegd en hebben te maken
met de GPO opdrachten. De overige zijn, onder voorwaarden, door de leerling in te
vullen.

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Economie Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T 50 3¨3_1 Ec301 neeHoofdstuk 1 Kun jij kopen wat je wilt?

PO S 1¨Ec302 neeWerkstuk over H1, keuzeopdracht

T S 3¨Ec303 neeHoofdstuk 2 Wat voor een consument ben jij?

T 50 3¨3_2 Ec321 neeHoofdstuk 3 De bank en jouw geld

PO 1¨Ec322 neeWerkstuk over H3, keuzeopdracht

T S 50 3¨Ec323 neeHoofdstuk 4 Ben je verzekerd?

T S 50 3¨3_3 Ec341 neeHoofdstuk 5 Werkt dat zo?

T 50 3¨Ec342 neeHoofdstuk 6 Produceren maar!

PO 1¨Ec343 neeWerkstuk over H6, keuzeopdracht

T S 50 3¨3_4 Ec361 neeHoofdstuk 7 De overheid voor ons allemaal

T S 50 3¨Ec362 neeHoofdstuk 8 Over economische grenzen

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

C = Combitoets is het cijfer van praktijk en schriftelijk



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: OngevallEnEhbo Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ljr 3/4 þED3 Ehbo1301 jaK/ZW 12.1 t/m 12.5 Uitwerking inhoud: Theorietoets EHBO blok 1 t/m 3

T S 50 1ljr 3/4 þEhbo1302 jaK/ZW/12.1 t/m 12.5 Uitwerking inhoud: Theorietoets EHBO blok 4 t/m 6

T S 50 1ljr 3/4 þEhbo1303 jaK/ZW/12.1 t/m 12.5 Uitwerking inhoud: Eindtoets EHBO blok 1 t/m 8

PO 1ljr 3/4 ¨Ehbo1304 jaK/ZW/12.1 t/m 12.5 Uitwerking inhoud: Praktijk in de les EHBO *1 *2

PO 100 1ljr 3/4 ¨Ehbo1305 jaK/ZW/12.1 t/m 12.5 Uitwerking inhoud: Praktijktoets EHBO

HD 0ljr 3/4 ¨Ehbo1306 jaK/ZW/12.1 t/m 12.5 Uitwerking inhoud: Buitenschoolse activiteiten *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

K/ZW/12.1 Assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en risicopreventie.
K/ZW/12.2 De functie van enkele organen en weefsels uitleggen.
K/ZW/12.3 In acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan.
K/ZW/12.4 Stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp inschakelen.
K/ZW/12.5 Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en vaststellen van de noodzakelijke basis handelingen en deze uitvoeren (Eerste Hulp B).

*1 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*2 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.
*3 De buitenschoolse activiteiten omvatten de carrousel, LOB activiteiten, activiteiten buiten school, deze kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Engels Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 100 2P1 ¨ED3 En1301 jaluistervaardigheid cito  A2

T S 50 1þEn1302 jatoets Stepping Stones 3 Chapter 1

T S 50 1þEn1303 jatoets Stepping Stones 3 Chapter 2

T S 50 2¨En1304 jaleesvaardigheid: boek  A2

T S 1¨En1305 jagemiddelde diverse overhoringen

T S 100 2P2 ¨En1306 jaluistervaardigheid cito  A2

T S 50 1þEn1307 jatoets Stepping Stones 3 Chapter 3

T S 50 1þEn1308 jatoets Stepping Stones 3 Chapter 4

T S 100 2¨En1309 jaleesvaardigheid teksten  A2

T S 1¨En1310 jagemiddelde diverse overhoringen

T S 100 2P3 ¨En1311 jaluistervaardigheid cito  A2

T S 50 1þEn1312 jatoets Stepping Stones 3 Chapter 5

T S 50 2þEn1313 jaschrijfvaardigheid: persoonlijke brief  A2

T S 50 2¨En1314 jaleesvaardigheid: boek  A2

T S 1¨En1315 jagemiddelde diverse overhoringen

T S 100 2P4 ¨En1316 jaluistervaardigheid cito  A2

T S 50 1þEn1317 jatoets Stepping Stones 3 Chapter 6

T S 50 2þEn1318 jaschrijfvaardigheid: formele brief  A2

T S 100 2¨En1319 jaleesvaardigheid teksten  A2

T M 2¨En1320 jaspreekvaardigheid A2

T S 100 2¨En1321 jaeindtoets klas 3

T S 1¨En1322 jagemiddelde diverse overhoringen

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Evenementen Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 1ljr 3/4 þED3 Evem1301 jaK/HBR/4.1 Uitwerking inhoud: mede organiseren van een evenement  *1 *2 *3

C 1Ljr 3/4 þEvem1302 jaK/HBR/4.2 Uitwerking inhoud: Assisteren bij een evenement * 1 *2 *3

C P/S 1Ljr 3/4 þEvem1303 jaK/HBR/4 Uitwerking inhoud: GPO1

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Facilitaire dienstverlening: catering en inrichtingUbbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ljr 3/4 þED3 Fdci1301 jaK/ZW/9.1 t/m 9.4 Theorietoets facilitaire dienstverlening: catering en inrichting:
deel 1 *1 *2

T S 50 1ljr 3/4 þFdci1302 jaK/ZW/9.1 t/m 9.4 Theorietoets facilitaire dienstverlening: catering en inrichting:
deel 2 *1 *2

PO P/S 50 1ljr 3/4 þFdci1303 jaK/ZW/9.1 t/m 9.4 Praktijktoets facilitaire dienstverlening: catering en inrichting *1
* 2

PO 1ljr 3/4 ¨Fdci1304 jaK/ZW/9.1 t/m 9.4 Praktijk in de les facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
*1 *2

C P/S 1ljr 3/4 ¨Fdci1305 jaK/ZW/9.1 t/m 9.4 GPO1 *1 *2

HD 0ljr 3/4 ¨Fdci1306 jaK/ZW/9.1 t/m 9.4 Buitenschoolse activiteiten *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

K/ZW/9.1 Een ruimte verzorgd, functioneel en sfeervol gereedmaken.
K/ZW/9.2 Eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en werken volgens HACCP-richtlijnen.
K/ZW/9.3 Werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen.
K/ZW/9.4 Eenvoudige administratieve werkzaamheden verrichten

*1 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*2 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.
*3 De buitenschoolse activiteiten omvatten de carrousel, LOB activiteiten, activiteiten buiten school, deze kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Godsdienst en Levensbesch. Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1¨3_1 Gl301 neeErgens bijhoren, aantrekkingskracht

T S 50 1¨Gl302 neeErgens bijhoren, risico's

T S 50 1¨3_2 Gl321 neeOver de liefde die zichzelf niet zoekt

T S 50 1¨Gl322 neeOver de liefde, decemberfeesten

T S 50 1¨3_3 Gl341 neeBetekenis geven, reflectie

T S 50 1¨Gl342 neeBetekenis geven, filmanalyse/viering

T S 50 1¨3_4 Gl361 neeGedenken, project

PO S 1¨Gl362 neeGedenken, project

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Keuken Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ljr 3/4 þED3 Keu1301 jaP/HBR/3.1 t/m 3.2 Theorietoets keuken blok 1 t/m 3

T S 50 1ljr 3/4 þKeu1302 jaP/HBR/3.1 t/m 3.2 Theorietoets Keuken blok 4 t/m 6

T S 50 1ljr 3/4 þKeu1303 jaP/HBR/3.1 t/m 3.2 Eindtoets Keuken blok 1 t/m 8

PO 1ljr 3/4 ¨Keu1304 jaP/HBR/3.1 t/m 3.2 Praktijk in de les Keuken *1 *2

PO 100 1ljr 3/4 ¨Keu1305 jaP/HBR/3.1 t/m 3.2 Praktijktoets Keuken

HD 0ljr 3/4 ¨Keu1306 jaP/HBR/3.1 t/m 3.2 Buitenschoolse activiteiten *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

P/ HBR 3.1 een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten. 
P/HBR/3.2 Een bijdrage leveren aan het bereiden van gerechten in een horecagelegenheid.

1) Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
2) Het ingevulde cijfer is een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus later nog veranderen.
     Pas aan het eind van de profielmodule is het cijfer definitief
3) De buitenschoolse activiteiten omvatten activiteiten uit de Z&W - caroussel, LOB - activiteiten, activiteiten buiten school. Deze activiteiten kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Kennismaking met uiterlijke verzorgingUbbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1ljr 3/4 þED3 Kmuv1301 jaK/ZW/1.1 t/m 1.4 Theorietoets UV blok 1 t/m 3

T S 50 1ljr 3/4 þKmuv1302 jaK/ZW 1.1 t/m 1.4 Theorietoets UV blok 4 t/m 6

T S 50 1ljr 3/4 þKmuv1303 jaK/ZW 1.1 t/m 1.4 Eindtoets UV blok 1 t/m 8

PO 1ljr 3/4 ¨Kmuv1304 jaK/ZW 1.1 t/m 1.4 Praktijk in de les UV *1 *2

PO 100 1ljr 3/4 ¨Kmuv1305 jaK/ZW 1.1 t/m 1.4 Praktijktoets UV

HD 0ljr 3/4 ¨Kmuv1306 jaK/ZW 1.1 t/m 1.4 Buitenschoolse activiteiten *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

K/ZW/1.1  Een klant ontvangen en het bezoek afronden.
K/ZW/1.2  Een eenvoudige haar-en hoofdhuidbehandeling uitvoeren die past bij het haar en de hoofdhuid van de klant.
K/ZW/1.3  Een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant.
K/ZW/1.4  Een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de handen van de klant.

*1 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*2 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.
*3 De buitenschoolse activiteiten omvatten de carrousel, LOB activiteiten, activiteiten buiten school, deze kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Keuzevak Mens en Activiteit Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 3ljr 3/4 þED3 kv-Mact1301 jaK/ZW/ 3.1 Uitwerking inhoud: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep
voorbereiden *1 *2 *3

C 3ljr 3/4 þkv-Mact1302 jaK/ZW/ 3.2 Uitwerking inhoud: een eenvoudige activiteit voor een individu en groep
uitvoeren *1 *2 *3

V S 1ljr 3/4 ¨kv-Mact1303 jaK/ZW/ 3.3 Uitwerking inhoud: evalueren en reflecteren *1 *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: LichtGeluidDecor Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 1ljr 3/4 þED3 Lgd1301 jaK/MVI/8.1 t/m 8.3 Module lichttechniek, geluidstechniek en decor *1 *2 *3

C 2ljr 3/4 ¨Lgd1302 jaK/MVI/ 8.1 t/m 8.3 Uitwerking aan de hand van opdracht docent podium, bv:
kerstvoorstelling, monologenavond, eindvoorstelling of afscheidsmusical
basisschool *1 *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

K/MVI/8.1 Een plan van aanpak maken, lampen opstellen, aansluiten en bedienen en uitlichten
K/MVI/8.2 Een geluidsinstallatie opstellen, aansluiten en bedienen en een omschreven situatie voorzien van geluidsversterking
K/MVI 8.3 Een decor ontwerpen en (op schaal) bouwen 

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Lich. Opv. Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

PO 1P1 ¨ED3 Lo1301 jaWerkhouding

PO 1¨Lo1302 jaTurnen: zwaaien/trapeze

PO 1¨Lo1303 jaDoelspel: basketbal

PO 1¨Lo1304 jaAtletiek: duurloop (shuttlerun/cooper)

PO 1P2 ¨Lo1305 jaWerkhouding

PO 1¨Lo1306 jaTurnen: balanceren/acrogym

PO 1¨Lo1307 jaNetspelen: volleybal

PO 1¨Lo1308 jaConditionele vormen: circuit

PO 1¨Lo1309 jaAtletiek: hoogspringen

PO 1P3 ¨Lo1310 jaWerkhouding

PO 1¨Lo1311 jaTurnen: freerunnen/minitrampoline

PO 1¨Lo1312 jaNetspelen: badminton

PO 1¨Lo1313 jaFloorball: spel/techniek

PO 1P4 ¨Lo1314 jaWerkhouding

PO 1¨Lo1315 jaAtletiek: gem. van 4 onderdelen

PO 1¨Lo1316 jaSoftbal: spel/techniek

PO 1¨Lo1317 jaVoetbal: spel/techniek

T S 50 min. 1¨Lo1318 jaSoftbal spelregeltoets

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

Percentage schoolexamencijfer: 30 %



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Loopbaanorientatie en beroep Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

0¨3_1 Lob301 neeTalentenmap: wie ben ik, invullen en uitvoeren

HD 0¨Lob302 neeStudie- en beroepenvoorlichting, voorbereiden, invullen en evalueren (map 4)

0¨3_2 Lob321 neeTalentenmap: hoe handel ik, invullen en uitvoeren

HD 0¨Lob322 neeInteressetest maken (netwerk) en toevoegen aan TM

0¨Lob323 neeOpen dag MBO, voorbereiden, invullen en evalueren (map 4.19-4.24)

PO 0¨3_3 Lob341 neeVoorbereiden en uitvoeren stageweek: sollicitatiegesprek en beroepshouding

0¨Lob342 neeKopie sollicitatiebrief (vak Nederlands) in TM (map 3.2)

V 0¨Lob343 neeStageverslag toevoegen aan TM (map 3.2)

0¨Lob344 neeTalentenmap: wat kan ik, invullen en uitvoeren, kopie rapport toevoegen

HD M 0¨3_4 Lob361 neePortfoliogesprek

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Maatschappijleer Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 1þED3 Ma1301 jaThema " Wat is maatschappijleer?"

T S 1þMa1302 jaThema Jongeren

V S 1¨Ma1303 jaThema Politiek

T S 1þMa1304 jaThema Politiek

T S 1þMa1305 jaThema Media

PO S 1¨Ma1306 jaThema Multiculturele samenleving

T S 1þMa1307 jaThema Relaties

V S 1¨Ma1308 jaThema Werk

T S 1þMa1309 jaThema Criminalitieit

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

N.B. Tijdens de lessen kunnen praktische opdrachten plaatsvinden die onderdeel zijn van de toets!!



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: MensActivit Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1þED3 Mact1301 jaTheorietoets M&A blok 1 t/m 3

T S 50 1þMact1302 jaTheorietoets M&A blok 4 t/m 6

T S 50 1þMact1303 jaEindtoets M&A blok 1 t/m 8

PO 1¨Mact1304 jaPraktijk in de les M&A 1) + 2)

PO 100 1¨Mact1305 jaPraktijktoets M&A 2)

HD 0¨Mact1306 jaBuitenschoolse activiteiten en LOB 3)

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

P/ZW/3.1 Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden. 
P/ZW/3.2 Een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren.
P/ZW/3.3 Een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten.

1) Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
2) Het ingevulde cijfer is een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus later nog veranderen. 
     Pas aan het eind van de profielmodule is het cijfer definitief
3) De buitenschoolse activiteiten omvatten activiteiten uit de Z&Wcarrousel, LOB - activiteiten, activiteiten buiten school. Deze activiteiten kunnen ook buiten de schooltijden vallen.
.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: MensGezondh Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1þED3 Mgez1301 jaTheorietoets M&G blok 1 t/m 3

T S 50 1þMgez1302 jaTheorietoets M&G blok 4 t/m 6

T S 50 1þMgez1303 jaEindtoets M&G blok 1 t/m 8

PO 1¨Mgez1304 jaPraktijk in de les M&G 1) + 2)

PO 100 1¨Mgez1305 jaPraktijktoets M&G 2)

HD 1¨Mgez1306 jaBuitenschoolse activiteiten en LOB 3)

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

P/ZW/1.1  Informatie geven over een gezonde leefstijl
P/ZW/1.2. Een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen
P/ZW/1.3 Ondersteunen bij een verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme

1) Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
2) Het ingevulde cijfers is een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus later nog veranderen.
     Pas aan het eind van de profielmodules is het cijfer definitief. 
3) De buitenschoolse activiteiten omvatten activiteiten uit de Z&W carrousel, LOB-activiteiten, activiteiten buiten school. Deze activiteiten kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: MensOmgev Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1þED3 Momg1301 jaTheorietoets M&O blok 1 t/m 3

T S 50 1þMomg1302 jaTheorietoets M&O blok 4 t/m 6

T S 50 1þMomg1303 jaEindtoets M&O blok 1 t/m 8

PO 1¨Momg1304 jaPraktijk in de les periode 1 M&O 1) + 2)

PO 100 1¨Momg1305 jaPraktijktoets M&O 2)

HD 1¨Momg1306 jaBuitenschoolse activiteiten en LOB 3)

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

P/ZW/2.1 Schoonmaken en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
P/ZW/2.2 Textiel verzorgen.
P/ZW/2.3 Baliewerkzaamheden verrichten.
P/ZW/2.4 Ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen.
P/ZW/2.5 Bij het inrichten van de ruimte rekening houden met het gebruik van de ruimte.

1) Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
2) Het ingevulde cijfers is een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus later nog veranderen.
     Pas aan het eind van de profielmodule is het cijfer definitief.
3) De buitenschoolse activiteiten omvatten activiteiten uit de Z&W caroussel, LOB - activiteiten, activiteiten buiten school. Deze activiteiten kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: MensZorg Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1þED3 Mzrg1301 jaTheorietoets M&Z blok 1 t/m 3

T S 50 1þMzrg1302 jaTheorietoets M&Z blok 4 t/m 6

T S 50 1þMzrg1303 jaEindtoets M&Z blok 1 t/m 8

PO 1¨Mzrg1304 jaPraktijk in de les M&Z 1) + 2)

PO 100 1¨Mzrg1305 jaPraktijktoets M&Z 2)

HD 1¨Mzrg1306 jaBuitenschoolse activiteiten en LOB 3)

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

P/ZW/4.1 Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten.
P/ZW/4.2 Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen.
P/ZW/4.3 Eenvoudige EHBO technieken toepassen.
P/ZW/4.4 Ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen.
P/ZW/4.5 Toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken.

1) Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
2) Het ingevulde cijfer is een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus later nog veranderen.
     Pas aan het eind van de profielmodule is het cijfer definitief
3) De buitenschoolse activiteiten omvatten activiteiten uit de Z&W - caroussel, LOB - activiteiten, activiteiten buiten school. Deze activiteiten kunnen ook buiten de schooltijden vallen.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Nederlands Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 1P1 ¨ED3 Ne1301 jaToets leesvaardigheid 2F

T S 50 1þNe1302 jaToets hoofdstuk I

PO 1¨Ne1303 jaBoekverslag 1

T S 50 1P2 ¨Ne1304 jaTaaltoets

T S 50 1þNe1305 jaToets hoofdstuk 2

PO M 2¨Ne1306 jaSpreekbeurt 2F

T S 50 1¨Ne1307 jaToets leesvaardigheid 2F

PO 1¨Ne1308 jaBoekverslag 2

T S 50 1P3 þNe1309 jaToets hoofdstuk 3

T S 100 1¨Ne1310 jaKijk- en luistertoets 2F

PO 1¨Ne1311 jaBoekverslag 3

T S 2¨Ne1312 jaSchrijfdossier: totaal van de opdrachten in elke periode

T S 50 1þNe1313 jaToets hoofdstuk 4

T S 50 1¨Ne1314 jaToets leesvaardigheid 2F in de toetsweek

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Ondernemen Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 1ljr 3/4 þED3 Ondn1301 jaK/EO/5.1 Uitwerking inhoud: jezelf als ondernemer beschrijven *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þOndn1302 jaK/EO/5.2 Uitwerking inhoud: een marketingplan maken *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þOndn1303 jaK/EO/5.3 Uitwerking inhoud: een eenvoudig financieel plan maken *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þOndn1304 jaK/EO/5.4 Uitwerking inhoud: Eindopdracht: het uitvoeren van een
ondernemingsplan *1 *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: OnderstSportEnBewegingsact Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

V S 3ljr 3/4 þED3 Osba1301 jaK/ZW/11.2 Lesvoorbereiding. Toewerken naar een volledig uitgewerkte les.
Uitwerking inhoud: Lesvoorbereiding maken op papier *1 *2 *3

PO 1ljr 3/4 ¨Osba1302 jaK/ZW/11.2 Ontwerpen en uitvoeren van een bewegingsactiviteit *2 *3

1ljr 3/4 ¨Osba1303 jaK/ZW Werkhouding

PO M/S 3ljr 3/4 ¨Osba1304 jaK/ZW/11.1 Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te
sporten in de eigen regio *2 *3

C 3ljr 3/4 þOsba1305 jaK/ZW/11.3 en 11.4 Assisteren en instructie geven bij sport- en
bewegingsactiviteiten *1 *2 *3

1ljr 3/4 ¨Osba1306 jaK/ZW Werkhouding

PO 3ljr 3/4 ¨Osba1307 jaK/ZW/11.4 en 11.5 Assisteren bij het uitvoeren van bewegingsprogramma's *2 *3

T S 1ljr 3/4 þOsba1308 jaK/ZW/11.2 Toernooischema maken

1ljr 3/4 ¨Osba1309 jaK/ZW Werkhouding

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Podium Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

PO 1ljr 3/4 ¨ED3 Podi1301 jaK/D&P/5.1 t/m 5.4 Het maken van een eigen scene vanuit een thema en deze
spelen voor publiek. *2 *3

PO 1ljr 3/4 ¨Podi1302 jaK/D&P/5.1 t/m 5.5 Het repeteren en spelen van een grote voorstelling voor
publiek. *2 *3

PO 1ljr 3/4 þPodi1303 jaK/D&P/5.1 t/m 5.6 Spelvaardighei, inlevingsvermogen, samenspel en improvisatie.
*1 *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: PresentatieEnStyling Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 1ljr 3/4 þED3 Prst1301 jaK/EO/7.1/ 1 & 4 Uitwerking inhoud: artikelpresentatie maken aan de hand van
thema en compositie + decoratief inpakken *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þPrst1302 jaK/EO/7.1/ 2 & 3 Uitwerking inhoud: etaleren, visual merchandising adhv thema en
compositie, (etalage) pop aankleden en draperen *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þPrst1303 jaK/EO/7.1/ 5 & 6 Uitwerking inhoud: promotietechnieken: logo, folder, advertentie
*1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þPrst1304 jaK/EO/7.1/ 7 & 8 Uitwerking inhoud: promotietechnieken: presentatie en
commercial maken *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þPrst1305 jaK/EO/7.1/ 9 Uitwerking inhoud: website bouwen *1 *2 *3

C 1ljr 3/4 þPrst1306 jaK/EO/7.1 Uitwerking inhoud: Eindopdracht: uitvoeren van een presentatie- en
stylingplan *1 *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Talentvak acteren, zang en dans Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

PO 1ljr 3/4 ¨ED3 Tazd1301 jaK/D&P/xx.1,3,4,5 Uitwerking inhoud: het schrijven van een monoloog en deze
spelen voor publiek *2 *3

PO 1ljr3/4 ¨Tazd1302 jaK/D&P/xx.1,2,3,4,5 Uitwerking inhoud: Het zelf maken en spelen van een
kleutervoorstelling, waarin de diciplines zang, dans en acteren een plek hebben. *2
* 3

PO 1ljr 3/4 ¨Tazd1303 jaK/D&P/xx.1,2,3,4,5 Uitwerking inhoud: Het zelf maken en spelen van een
voorstelling of act, vanuit de dicipline zang, dans en/of acteren. *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: UniDienstverlVeiligh Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

C 1ljr 3/4 ¨ED3 Ufdv1301 jaK/D&P/6.1 Uitwerking inhoud: fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren *2 *3

PO 1ljr 3/4 ¨Ufdv1302 jaK/D7P/6.1 Uitwerking inhoud: sporttest MBO-opleiding *2 *3

T S 1Ljr 3/4 þUfdv1303 jaK/D&P/6.2 Uitwerking inhoud rapporteren van incidenten in een gesimuleerde
omgeving *1 *2 *3

PO 1Ljr 3/4 ¨Ufdv1304 jaK/D&P 6.3 Uitwerking inhoud: zorgdragen voor toezicht van een klein evenement
in de eigen schoolomgeving *2 *3

C 1Ljr 3/4 þUfdv1305 jaK/D&P/6.4 Uitwerking inhoud: risicovolle situaties voorkomen *1 *2 * 3

PO 1Ljr 3/4 ¨Ufdv1306 jaK/D&P/6.5 Uitwerking inhoud: regelend optreden in de school of op het eigen
schoolplein *2 *3

PO 1Ljr 3/4 ¨Ufdv1307 jaK/D&P/6 Uitwerking inhoud: gedisciplineerde (werk) houding *2 *3

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag

*1 Delen van een combitoets kunnen herkanst worden, mits die door de docent wordt aangegeven.
*2 Het cijfer van praktijk in de les is opgebouwd uit alle cijfers die gegeven worden voor het uitvoeren van opdrachten waarbij ook de werkhouding beoordeeld kan worden.
*3 De ingevulde cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde van cijfers en resultaten die tot aan dat moment zijn behaald. De cijfers kunnen dus laten nog veranderen. Pas een het einde van het keuzevak zijn de cijfers 
definitief.



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO Kaderberoepsger. leerweg Vak: Wiskunde Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W)

Toetsen
DossierToets Type Vorm GewichtWeek TijdHerkansingPeriode (Stof)omschrijving Resultaat

T S 50 2P1 þED3 Wi1301 jaHfdst. 1: Procenten

T S 50 2þWi1302 jaHfdst. 2: Kaart en doorsnede

T S 50 2P2 þWi1303 jaHfdst. 3: Formules en grafieken

T S 50 2þWi1304 jaHfdst. 4: Statistiek

T S 50 2P3 þWi1305 jaHfdst. 6: Verschillende verbanden

T S 50 2þWi1306 jaHfdst. 7: Oppervlakte en inhoud

T S 50 2þWi1307 jaHfdst. 8: Getallen

T S 50 2P4 ¨Wi1308 jaHfdst. 9: Grafieken en vergelijkingen

T S 50 2¨Wi1309 jaHfdst. 10: Goniometrie

T S 50 1P2 ¨Wi1310 jaS.O. Technische vaardigheden

T S 50 1P3 ¨Wi1311 jaS.O. Technische vaardigheden

T S 50 1P4 ¨Wi1312 jaS.O. Technische vaardigheden

PO=Praktischeopdracht S=Schriftelijk T=Toets C=Combitoets
HD=Handelingsdeel M=Mondeling V=Verslag


