
 

Engels 2022 
2023  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

TRAP 1 EN121 MVT/K/7: schrijfvaardigheid 

− (persoonlijke) gegevens 
verstrekken  
− een kort bedankje, groet of goede 
wensen schriftelijk overbrengen  
− een briefje schrijven om 
informatie te vragen of te geven, 
om verzoeken of voorstellen te 
doen of daarop te reageren, om 
gevoelens te uiten en ernaar te 
vragen  
− op eenvoudig niveau 
briefconventies gebruiken. 

Je gaat een formele brief in het Engels 
schrijven. (woordenboek toegestaan) 

Woordenkennis: examenwoorden 

Schriftelijke 
toets 

45 min 2 Ja 

TRAP 2 EN122 MVT/K/5: luistervaardigheid 

- aangeven welke relevante 
informatie een tekst bevat, gegeven 
een bepaalde informatiebehoefte  
− de hoofdgedachte van een 
tekst(gedeelte) aangeven  
− de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven  
− anticiperen op het meest 
waarschijnlijke vervolg van een 
gesprek. 

Je gaat de landelijke kijk- en 
luistertoets van CITO maken. 

Schriftelijke 
toets 

70 min 2 Ja 

TRAP 2B EN123 MVT/K/4: leesvaardigheid 

- aangeven welke relevante 
informatie een tekst bevat, gegeven 
een bepaalde informatiebehoefte  
− de hoofdgedachte van een 
tekst(gedeelte) aangeven  

Je gaat vragen beantwoorden bij 
middellange tot lange examenteksten. 
(woordenboek toegestaan) 

Woordkennis: examenwoorden 

Schriftelijke 
toets 

45 min 2 Nee 



 

− de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven  
− gegevens uit één of meer teksten 
met elkaar vergelijken en daaruit 
conclusies trekken  
− verbanden tussen delen van een 
tekst aangeven. 
verbanden tussen delen van een 
tekst aangeven.  
− het gebruik van speciale 
stijlmiddelen herkennen − 
conclusies trekken met betrekking 
tot het schrijfdoel, de opvattingen, 
de gevoelens van de auteur en tot 
het beoogde publiek. 

TRAP 3 EN124 MVT/K/6: spreekvaardigheid 

- adequaat reageren in veel 
voorkomende sociale contacten, 
zoals begroeten  
− informatie geven en vragen  
− naar een mening/oordeel vragen 
en een mening/oordeel geven  
− uitdrukking geven aan en vragen 
naar (persoonlijke) gevoelens  
− een persoon, object of 
gebeurtenis, ook uit het verleden 
en in de toekomst, beschrijven. 

Je stelt jezelf voor (5 min). 

Je bespreekt een film (5 min). 

Je vertelt over een zelfgekozen 
onderwerp (5 min). 

Mondelinge 
toets 

15 min 2 Nee 

Weging: SE1 + SE2 x 1 (leerjaar 3) + SE1 t/m 4 x 2 (leerjaar 4) / 10 = Eindcijfer SE 

 


