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Vooraf  
 
 
Beste leerling,  
 
In dit schooljaar geven we het startschot voor het eindexamen.  
Alle cijfers voor de vakken in klas 3 tellen mee voor de overgang naar klas 4. 
Voor sommige vakken in klas 3 maak je een start met je (school)examen en in klas 4 maak je dit 
verder af. Het schoolexamencijfer, dat je aan het einde van leerjaar 4 hebt gehaald, is de helft van 
je diplomacijfer. De andere helft is het cijfer dat je haalt voor het centraal examen. Dat is het 
landelijke examen aan het eind van klas 4. 
Tijdens je examenjaren is het van groot belang dat je weet wat je allemaal moet doen om je cijfers 
te behalen. In dit PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) kun je zien wat je in klas 3 te 
wachten staat. 
 
In het PTA zijn regelingen en afspraken opgenomen die van belang zijn voor de bovenbouw. 
Sommige van die regels hebben we als school zelf gemaakt, andere komen van de overheid. Die 
regels moeten ervoor zorgen dat de examenperiode goed verloopt.  
 
Meer praktische zaken als ziek melden, te laat komen en gebruik van mobiele telefoon staan 
beschreven in de locatiegids die op Ubbonet geplaatst is. Soms wordt er verwezen naar een 
andere tekst, bijvoorbeeld het Examenreglement. Dit reglement wordt zo snel mogelijk, in ieder 
geval voor 1 oktober, gepubliceerd op Ubbonet. 
 
Wij wensen je veel succes toe in deze examenjaren. 
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Inleiding 
 
 
Leerweg en sector 
 
Aan het einde van klas 2 heb je gekozen voor een praktijkgericht vak: Dienstverlenging & 
Producten. Bij dit praktijkgericht vak horen een aantal verplichte en een aantal keuzevakken. In 
klas 4 leggen de meeste leerlingen examen af in zes AVO vakken en in een praktijkgericht vak.  
 
 
Overstappen 
 
Verkeerd gekozen? In het begin van klas 3 is het meestal mogelijk van vak te veranderen. 
Overstappen is in principe alleen mogelijk in de eerste 6 weken van het schooljaar. 
Een verzoek moet je schriftelijk en ondertekend door één van je ouders indienen bij de decaan. De 
keuzecommissie bestaande uit decaan en de teamleider, neemt daarna een beslissing. 
Of het mogelijk is hangt ook af van de grootte van de groep waar je heen wilt. 
Overstappen in klas 4 is in principe niet meer mogelijk, immers vanaf het begin start je met 
examenstof voor elk vak. 
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Het examen is begonnen! 
 
 
Schoolexamen – Examenvakken – Centraal examen 
 
Het VMBO-examen is verdeeld over klas 3 en 4 in vier perioden: 

K 
L 
A 
S 
3 

P1  
SCHOOLEXAMEN 

 
P2 
P3 
P4 

K 
L 
A 
S 
4 

P1 
SCHOOLEXAMEN 

 P2 
P3 
P4 CENTRAAL EXAMEN 

 
Er zijn drie vakken waarin je geen centraal eindexamen doet: 
Maatschappijleer: Hiervoor haal je schoolexamencijfers. Het cijfer op je eindrapport is je eerste 
examencijfer en telt mee bij de uitslag van je examen. 
Kunstvakken inclusief CKV: Dit vak wordt afgesloten in klas 3. Je krijgt hiervoor geen cijfer maar 
het moet wel minimaal met een voldoende zijn afgesloten eind klas 4. In de vakPTA’s staat 
vermeld of de cijfers (of een deel) meetellen voor de overgang naar klas 4. 
Lichamelijke oefening (LO): Je krijgt gedurende het derde en vierde jaar toetsen voor dit vak. Je 
moet je schoolexamen LO minimaal met een voldoende hebben afgesloten, anders krijg je geen 
diploma. Indien een leerling gedurende een langere periode niet in staat is om deel te nemen aan 
de LO lessen, wordt gekeken op welke manier de leerling het vak toch af kan sluiten. 
 
Het School Examen hoort af te zijn 10 dagen voor je aan het Centraal Examen begint. 
De Centraal Schriftelijke Examens beginnen op donderdag 11 mei 2023.  
 
 
Alle vakken zijn examenvakken 
 
Alle vakken die je in het VMBO hebt zijn examenvakken. 
Leerlingen in de 3e klas hebben meer vakken dan de leerlingen in de 4e. Vakken die je niet 
meeneemt rond je in de derde klas af. De cijfers tellen overigens wel mee voor de overgang van 3 
naar 4. Let op het cijfer van Maatschappijleer: dit cijfer telt volwaardig mee bij de slaag-
zakregeling en komt op jouw eindexamenlijst te staan. 
De cijfers die je in klas 4 haalt (en sommige cijfers uit klas 3) tellen mee bij het vaststellen van het 
schoolexamen-eindcijfer en bepalen 50% van het eindcijfer. De andere 50% haal je op het Centraal 
Examen (CE). Het volledige schoolexamen moet afgerond zijn voor je aan het centraal examen 
begint! 
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Examendossier (Magister) 
 
Je werkt twee schooljaren aan je School Examen. Alle cijfers en beoordelingen worden door de 
school bijgehouden in Magister. Sommige cijfers die je in het derde leerjaar haalt, tellen al mee 
voor je officiële eindlijst in klas 4.  
Na iedere periode worden de tussentijdse cijfers op één decimaal nauwkeurig vastgesteld.  
Niet alle cijfers tellen even zwaar mee. In het vak-PTA staat hoe zwaar een toets weegt. 
Let op de bijzondere regel met betrekking tot het eindrapport: je ouders moeten met die cijfers 
akkoord gaan. Als ze binnen drie werkdagen na de uitreiking van dat rapport geen bezwaar maken 
tegen de resultaten, dan worden deze definitief vastgesteld. 
 
 
Examenreglement 
 
Het examenreglement wordt voor 1 oktober 2022 op Ubbonet geplaatst.  Het is een officieel 
document. Het gaat over het School Examen én het Centraal Schriftelijk Examen. Je kunt er alles in 
lezen over de organisatie: regels voor toetsen, werkstukken, opdrachten en handelingsdelen. Je 
vindt er de regels over de behandeling van klachten en de regels over herkansing. 
Er staan ook maatregelen in die genomen kunnen worden als je je niet aan de regels houdt: 
fraude, absentie zonder een geldige reden, te laat of niet inleveren van werkstukken enz.  
 
 
Toetsen  
 
Over de hele examenperiode krijg je toetsen. Je kunt in je vakPTA zien in welke periode de toetsen 
zijn. De toetsen worden met de klas afgesproken en vermeld in Magister. In principe wordt er één 
toets en maximaal twee toetsen per dag afgenomen. 
 
 
Toetsregels  
 
We geven hieronder een opsomming van de belangrijkste regels die met toetsen te maken 
hebben. 

• Als je te laat bent, mag je de toets nog wel maken maar je krijgt geen extra tijd. Als er een 
geldige reden is waarom je te laat bent, wordt dat beoordeeld door de teamleider. Je kunt 
dan een inhaaltoets krijgen. 

• Als je door ziekte of door andere omstandigheden niet in staat bent om een toets te 
maken, moet dat door je ouders telefonisch of schriftelijk, voor het begin van de toets, aan 
de teamleider worden gemeld. Je moet de toets inhalen tijdens één van  de 
inhaalmomenten. 

• In het examenreglement staat precies wat er van je verwacht wordt bij ziekte of 
afwezigheid. 

• Als je langdurig door ziekte of andere omstandigheden niet op school bent geweest en veel 
toetsen hebt gemist, wordt er in overleg met jou naar een oplossing gezocht. 

• In principe wordt de toets binnen 10 werkdagen door de leraar nagekeken. Je kunt  
bezwaar maken tegen het cijfer dat je hebt gekregen. In het examenreglement staat 
beschreven wat daarvoor de termijn is. 
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• Het schooljaar bestaat in klas 3 uit vier periodes en in klas 4 uit drie periodes. Het 
gemiddelde van je cijfers zijn steeds op Magister in te zien. Er wordt tweemaal in een 
schooljaar een rapport uitgereikt. 

• Aan het eind van klas 3 krijgen je ouders en jij te horen of je overgaat naar klas 4. 
• Aan het einde van periode 3 in klas 4 krijg je een rapport mee met je definitieve 

schoolexamencijfers. 
 
 
Inhalen 
 
Inhalen is iets anders dan herkansen. Van inhalen is sprake als je ziek bent geweest en je daardoor 
een toets hebt gemist. Inhalen is een plicht. Immers, je moet alle examenstof hebben gedaan. Zou 
je een toets niet inhalen, dan kun je uiteindelijk niet meedoen aan het centraal schriftelijk examen 
en dus ook geen diploma halen. Je moet er zelf voor zorgen dat je een afspraak maakt met je 
docent om de toets in te halen.  
Hierbij moet worden aangetekend dat afwezigheid tijdens de beroepsgerichte uren extra 
belastend is voor de leerling m.b.t. het inhalen van toetsen en opdrachten. De meeste opdrachten 
en toetsen gebeuren tijd- en plaatsgebonden. De leerling zal er rekening mee moeten houden dat 
inhalen extra inzet en tijd zal vragen van hem/haar. 
 
 
Herkansen 
 
Na elke periode is er de mogelijkheid om maximaal één toets te herkansen. Het hoogste cijfer 
geldt. Centraal wordt geregeld op welke dag en hoe laat de herkansing wordt afgenomen. Ben je 
er niet op het afgesproken moment, dan vervalt de herkansing. Wij verwachten van jou dat je je 
serieus voorbereidt op de herkansingstoets. Mocht de docent daaraan twijfelen, dan kan hij 
besluiten, na overleg met de teamleider, dat je geen gebruik mag maken van de 
herkansingsmogelijkheid. 
 
Niet elke toets is herkansbaar. 
In de vak-PTA’s kun je lezen of je een bepaalde toets mag overdoen. Toetsen die herkansbaar zijn 
worden aangegeven met een kruisje. 
 
 
Herkansing tentamen maatschappijleer 
 
Het cijfer dat je voor het vak maatschappijleer haalt, is een eindcijfer dat voor de examenuitslag 
meetelt. Als je een 7 voor maatschappijleer hebt, telt deze mee als compensatie bij de slaagregels 
van het examen. Als dat een onvoldoende is, heb je een vervelende uitgangspositie voor het 
examen want je hebt dan al een onvoldoende op je eindlijst. 
Iedereen die een 6 of lager voor maatschappijleer gehaald heeft, moet na de tweede periode van 
klas 4 een herkansing doen. Het herexamen kan de volledige stof bevatten of delen daarvan. Dit 
moet vóór 1 februari in klas 4 zijn afgerond. 
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Over van klas 3 naar 4  
 
Een leerling is bevorderd indien hij/zij aan onderstaande normen voldoet:  
- Er is sprake van maximaal vier tekortpunten.  
- De handelingsdelen zijn compleet en met een voldoende afgerond.  
- Voor de zeven examenvakken in klas 4 GTL geldt dat: 

• alle cijfers een 6 zijn of hoger of 
• er is één keer een 5 behaald en alle overige cijfers zijn een 6 of hoger of 
• er is twee keer een 5 en tenminste één keer een 7 behaald of  
• er is één keer een 4 behaald en tenminste één keer een 7 behaald.  

 
Een leerling wordt besproken als onderstaande van toepassing is:  

- Er is sprake van maximaal vier tekortpunten.  
- De handelingsdelen zijn niet compleet en/of niet met een voldoende afgerond.  
- Voor de zeven examenvakken in klas 4GTL geldt dat:  

o alle cijfers een 6 zijn of hoger of  
o er is twee keer een 5 behaald en alle overige cijfers zijn een 6 of hoger of  
o er is drie keer een 5 en tenminste één keer een 7 behaald of 
o er is één keer een 4 en één keer een 5 behaald en tenminste één keer een 7 

behaald.  
 
Een leerling wordt afgewezen:  

- In alle gevallen waarin de leerling niet aan bovenstaande voldoet.  
 
 
Slaag-zakregeling 
 
De geldende slaag-zak regeling is te vinden op de site: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo .  
Onderstaand is de samenvatting ten tijde van publicatie van dit document beschreven. 
Let op: Om te slagen moet je aan alle eisen van de verschillende onderdelen voldoen. Als je aan 
één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt. 
 
Gemiddeld cijfer centrale examens 
Je bent geslaagd met een 5,5 of hoger. 
 
Eindcijfer Nederlands 
Je bent geslaagd met afgerond een 5 of hoger. 
 
Eindcijfers alle examenvakken 
Je bent geslaagd als: 

• al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of; 
• je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of; 
• je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of; 
• je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 
• geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is. 
• Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je ten minste het eindcijfer 4 halen. 
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Kunstvakken inclusief CKV en Lichamelijk opvoeding: 
Je bent geslaagd als je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor kunstvakken inclusief CKV en 
lichamelijke opvoeding. 
 
Profielwerkstuk 
Je bent geslaagd als je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor je profielwerkstuk. 
 
Loopbaandossier 
Je bent geslaagd als je een loopbaandossier gemaakt hebt volgens het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA) van je school. 
 
Je mag een extra vak doen Dat kan dan als compensatie tellen en op de cijferlijst geplaatst worden 
als je het nodig hebt. Je mag het vak weglaten als het de uitslag negatief zou beïnvloeden.  
 
 
Vrijstellingen bij zittenblijven 
 
Voor VMBO 3 gelden de volgende regels: 
• je ben niet vrijgesteld van de stage, je maakt ook weer een verslag; 
• je hebt vrijstelling van de handelingsdelen voor KCKV als je dit vak in ieder geval met een 

voldoende hebt afgesloten. 
• Je hebt vrijstelling van het keuzevak horende bij dienstverlening en producten (D&P) als je dit 

vak in ieder geval met een voldoende hebt afgesloten. 
• je hebt vrijstelling van maatschappijleer als je dit vak in ieder geval met het eindcijfer 7,0 hebt 

afgesloten. 
• vrijstelling van de handelingsdelen voor onderdelen van vakken die naar behoren of voldoende 

zijn afgesloten is ter beoordeling van de vaksectie. 
 
Als je VMBO 4 voor de tweede keer doet, gelden de volgende regels: 
• je hebt vrijstelling van het profielwerkstuk (als het naar behoren is afgesloten). 
• je hebt geen vrijstelling voor het vak LO. 
• vrijstelling van de handelingsdelen voor onderdelen van vakken die naar behoren of voldoende 

zijn afgesloten is ter beoordeling van de vaksectie. 
 
 
Praktische opdrachten 
 
Voor het examen moet je niet alleen allerlei dingen leren, maar moet je ook van alles doen. Je 
moet laten zien dat je dingen kunt, dat je bepaalde vaardigheden beheerst. In de vakPTA’s staat 
dan PO.  
Bijvoorbeeld: 

• een werkstuk maken 
• een sollicitatiebrief schrijven 
• een zakelijk telefoongesprek voeren 
• een goede maaltijd samenstellen 
• een powerpointpresentatie houden 
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• materiaal verzamelen en beoordelen 
• enz. enz.  

 
 
Handelingsdelen 
 
Een aantal vakken kennen  ook handelingsdelen. In de vakPTA’s staat dan HD. Dat wil dan zeggen 
dat je een opdracht moet doen en ook voldoende moet afronden. Is het onvoldoende, dan moet 
het over.  
 
 
Rekenen 
 
Leerlingen van klas 4, die geen wiskunde volgen moeten een apart schoolexamen rekenen 
afleggen.  
 
 
Profielwerkstuk 
 
Leerlingen in GL en TL maken een profielwerkstuk; dit is een onderdeel van het 
examenprogramma. Het onderwerp gaat (meestal) over de opleiding die jij wilt volgen of het 
beroep dat jij wilt gaan uitoefenen. 
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Het vakPTA – algemene leerstof en werkwijzen 
 
 
VakPTA 
 
In het vakPTA geeft ieder vak precies aan hoe het programma is opgebouwd: 

• alle leerstof staat beschreven 
• de leerstof is verdeeld over perioden 
• de toetsen staan aangegeven 
• je weet de leerstof per toets 
• je leest of een toets herkansbaar is: dat wordt aangegeven met een vinkje. 

 
Met behulp van de vakPTA’s kun je je huiswerk goed plannen, want je hebt een goed overzicht.  
 
 
Algemene leerstof 
 
Bij geschiedenis leer je andere dingen dan bij wiskunde. Bij een praktijkvak gaat het om weer heel 
andere leerstof. Maar hoe verschillend al die vakken ook zijn, er is ook sprake van ‘algemene 
leerstof’.  
In de examenprogramma’s van alle vakken wordt aandacht geschonken aan de volgende zaken: 
1. een brede oriëntatie op de maatschappij waarin wij leven 
2. de ontwikkeling van een aantal schoolse vaardigheden, zoals lezen en rekenen 
3. leren leren 
4. communicatie 
5. het nadenken over je eigen leren 
6. bezig zijn met het leren met het oog op de toekomst 
7. oriëntatie op leren en werken 
 
 
Werkwijzen 
 
Op allerlei verschillende manieren kom je met leerstof – en met de verwerking daarvan – in 
aanraking. Meer informatie over onderstaande werkwijzen vind je in het eerste deel van het PTA. 
• Schriftelijke en mondelinge toetsen: in de vakPTA’s komt deze toetsvorm het meest voor; als 

bij een toets niets vermeld staat dan gaat om deze vorm. 
• Praktische opdrachten: niet alleen het resultaat wordt beoordeeld, maar ook de manier 

waarop dat resultaat tot stand kwam (in het vakPTA vind je ‘PO’ als aanduiding). 
• Handelingsdelen: hiervoor krijg je geen cijfer; je moet het met een voldoende of ‘naar 

behoren’ afsluiten (in het vakPTA vind je een ‘HD’ als aanduiding). 
• Een profielwerkstuk maak je in klas 4; het is een grote praktische opdracht. 



Programma van toetsing en afsluiting 

Schooljaar 2022 - 2023

VMBO GL 4
Ubbo Emmius scholengemeenschap

 Locatie Onstwedde



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Aardrijkskunde Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 1ED Ak1301 Water Nederland
PO S 50 2Ak1302 Water eigen omgeving
T S 50 1Ak1401 Water Nederland en China
T S 50 1Ak1402 Bevolking en Ruimte Nederland
T S 50 1Ak1403 Bevolking en Ruimte Duitsland
T S 50 2Ak1404 Bevolking en Ruimte volledig
T S 50 1Ak1405 Weer en Klimaat Nederland
T S 50 1Ak1406 Weer en Klimaat Spanje
T S 50 2Ak1407 Examenstof volledig



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Biologie Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 2ED Bi1301 Thema 1: Organen en cellen en Thema 3: Erfelijkheid
T S 50 2Bi1302 Thema 2: Voortplanting en ontwikkeling
T S 50 2Bi1303 Thema 4: Ordening en evolutie
V S 0Bi1304 Praktische opdracht en Thema 8: gedrag
T S 50 2Bi1305 Thema 5: Regeling en Thema 6: Zintuigen
T S 50 2Bi1306 Thema 7: Stevigheid en bewegen
T S 50 2Bi1401 Thema 4: Voeding en vertering
T S 50 2Bi1402 Thema 5: Gaswisseling
T S 50 2Bi1403 Thema 6: Transport
T S 50 2Bi1404 Thema 7: Opslag, uitscheiding bescherming
T S 50 2Bi1405 Thema 1: Planten
T S 50 2Bi1406 Thema 2: Ecologie en Thema 3: Mens en milieu



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Duits Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 2ED Du1401 Thematischer Teil
T S 50 2Du1402 essentiële woordenschat 1
T S 100 3Du1403 Schrijftoets A2
T S 50 2Du1404 essentiële woordenschat 2
T S 100 3Du1405 Schrijftoets B1
T S 85 3Du1406 Kijk- en luistervaardigheid Cito A2/B1
T M 15 3Du1407 Gespreksvaardigheid A2
T S 100 3Du1408 Leesvaardigheid A2 t/m B1



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Economie Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 2ED Ec1401 Consumptie en verrijkingsstof
T S 50 2Ec1402 Consumptie + Arbeid en productie
T S 50 1Ec1403 Arbeid en productie
T S 50 1Ec1404 Overheid en bestuur
T S 50 2Ec1405 Overheid en bestuur en verrijkingsstof
T S 50 2Ec1406 Internationale ontwikkelingen



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Engels Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

HD S 30 0ED En1401 Leesverslag 1
T S 45 2En1402 Taaltoets gedetailleerde informatie geven
T S 45 2En1403 Leesvaardigheid B1
HD S 100 0En1404 Project Informatie verzamelen
PO M 15 3En1405 Taaltoets promoten en presenteren (combinatie opdracht met D&P)
T S 45 2En1406 Taaltoets Werk en solliciteren/voorspelling doen en experimenteren
T S 45 3En1407 Schrijfvaardigheid B1
T S 45 2En1408 Taaltoets voorspellingen doen en experimenteren/ Engels in de Wereld
HD S 60 0En1409 Leesvaardigheid: Kort verhaal
T M 15 3En1410 Gespreksvaardigheid A2-B1
T S 60 3En1411 Kijk- en luistervaardigheid Cito B1



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Godsdienst en Levensbesch. Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 1VG4 Gl401 Leren leven
V S 50 1Gl402 Samen willen leven
V S 50 1Gl403 Samen moeten leven
T M 50 1Gl404 Presentatie



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Kunstvakken inclusief ckv Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

PO S 50 1ED Kckv1301 Cultureel Zelfportret
PO S 50 1Kckv1302 Animatie
PO S 50 1Kckv1303 Film en fotografie
PO S 50 1Kckv1304 Theater
PO S 50 1Kckv1305 Museum
V S 50 3Kckv1306 Kunstdossier



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Lich. Opv. Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

PO 200 0ED Lo1401 Lesgeven
PO 200 0Lo1402 Bewegen op muziek
PO 200 0Lo1403 Sportoriëntatie



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Maatschappijleer Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 1ED Ma1301 Jongeren
T S 50 1Ma1302 Staatsinrichting en Politiek
T S 50 1Ma1303 Media en Cultuur
T S 50 1Ma1304 Werk
T S 50 1Ma1305 Criminaliteit
T S 50 1Ma1306 Relaties



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Multimedprod Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

PO M 50 1ED3/4ED Mmpm1301 Digitaal ontwerp maken
PO S 100 2ED3/4 Mmpm1302 Film maken
PO S 100 2ED3/4 Mmpm1303 website maken
PO S 100 2ED3/4 Mmpm1304 App ontwerpen



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Nederlands Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 2ED Ne1401 Leesvaardigheid
T S 50 1Ne1402 Fictie 1
T S 50 1Ne1403 Schrijfvaardigheid
T S 50 1Ne1404 Taalverzorging
T S 50 1Ne1405 Fictie 2
T S 100 1Ne1406 Kijk- en luistervaardigheid
T S 50 1Ne1407 Lees- en schrijfvaardigheid
T S 100 4Ne1408 Schrijf- en spreekvaardigheid



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: NaSk 1 Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 2ED Nsk11301 Het Weer en Materie
T S 50 2Nsk11302 Straling en Licht
T S 50 2Nsk11401 Krachten en werktuigen
T S 50 2Nsk11402 Kracht en bewegingen
T S 50 2Nsk11403 Elektriciteit en schakelingen
T S 50 2Nsk11404 Warmte en energie
T S 50 1Nsk11405 Stoffen en materialen
T S 50 1Nsk11406 Geluid
T S 100 3Nsk11407 Proefwerk over de examenstof



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: OrganiserenActiviteitOpdrachtg Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

PO M 50 1ED3/4ED Oaog1301 Presentatie en onderzoek activiteit
PO M 100 2ED3/4 Oaog1302 Activiteit organiseren
V S 100 2ED3/4 Oaog1303 Facilitaire werkzaamheden
T S 50 1ED3/4 Oaog1304 Regelgeving veiligheid en milieu



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Pres, prom, verk Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 50 1ED3/4ED Ppv1301 Communicatiemiddelen benoemen
PO M 100 2ED3/4 Ppv1302 Product verkopen en promoten
V S 50 1ED3/4 Ppv1303 Informatie verstrekken



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Rekenles Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

T S 120 0ED Rek1301 Rekenexamen

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



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: WerkenAanNatuurEnMilieu Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

V S 50 1ED3/4ED Wanm1301 Duurzaam consumeren
V S 100 1ED3/4 Wanm1302 Afvalstromen herkennen en benoemen
PO M 150 2ED3/4 Wanm1303 Recyclen en verkopen



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:Vernieuwd VMBO ljr.4 GL Vak: Wiskunde Ubbo Emmius 2022/2024 (loc: O)

Toetsen
Toets Type Vorm Gew.J/P Min.Herk.Per. (Stof)omschrijving Eindtermen

PO S 150 2ED Wi1301 Statistiek, Grafen, Informatieverwerking
T S 50 2Wi1401 Grafieken en vergelijkingen en vlakke meetkunde
T S 50 2Wi1402 Machtsverbanden en Goniometrie
T S 100 2Wi1403 Rekenen en Exponentiële formules
T S 100 2Wi1404 Goniometrie en Ruimtemeetkunde
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