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Periode Code Eindtermen/(deel)taken 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Leerjaar 3 SE1 
LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken  
  
LO1/K/2 Basisvaardigheden  
  
LO1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
lichamelijke opvoeding  
  
LO1/K/4 Spel  
  
LO1/K/5 Turnen  
  
LO1/K/6 Bewegen op muziek  
  
LO1/K//7 Atletiek  
  
LO1/K/8 Zelfverdediging  
  
LO1/K/9 Actuele bewegingsactivteiten  
 

Leerlingen nemen actief deel aan de 
lessen LO. De docent LO stelt een 
jaarprogramma vast op basis van de 
algemene jaarplanning LO.   
  
De beoordeling vindt plaats op basis van:  
1. Ontwikkeling tijdens het 
schooljaar,  
2. Actieve deelname tijdens de 
lessen LO en de sportdagen.  
  
Ad. 1: Aangezien LO een praktijkvak is en 
er na de basisschool geen selectie heeft 
plaatsgevonden omtrent motorische 
vaardigheden wordt de vooruitgang/ 
ontwikkeling tijdens het schooljaar van 
elke individuele leerling beoordeeld. 
Iedereen kan dus aan de gestelde eisen 
voldoen.   
  
Ad. 2: Voorwaarde voor een voldoende 
voor het vak LO is een actieve deelname 
tijdens de lessen en de sportdagen.  
  
De algemene jaarplanning is op te vragen 
bij de docent LO.  

 

Praktijktoets* Het 
gehele 

schooljaar 

1 Ja** 

V of G  

  

Toelichting 

* Voor het schoolexamen wordt geen cijfer toegekend. Iedere leerling moet het vak LO met een voldoende of goed afsluiten in leerjaar 3.  
Middels de ‘Stand van Zaken’ en de woordrapporten worden leerlingen en ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen.   
  



 
Bij langdurige blessures zal de docent LO in overleg gaan met de leerling om ervoor te zorgen dat hij/zij een voldoende beoordeling voor LO kan krijgen. In dit overleg wordt 
afgesproken wat de leerling kan doen tijdens of buiten de lessen LO. De uitgebreide beoordelingscriteria zijn op te vragen bij de docent LO.  

 

** Ja. Iedere leerling moet bij de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 een beoordeling voldoende of goed op de PTA-lijst hebben. Bij een beoordeling NOG niet 
voldoende krijgt de leerling van zijn/ haar docent LO de mogelijkheid om via de alternatieve opdracht het vak LO alsnog met een voldoende af te ronden. Deze alternatieve 
opdracht en de wijze van beoordelen wordt vooraf met de leerling besproken. De alternatieve opdracht moeten voor de zomervakantie afgerond en beoordeeld worden. 
Bij een voldoende beoordeling van de alternatieve opdracht wordt het PTA-cijfer veranderd in een voldoende. Op het (woord)rapport zal nog niet voldoende blijven staan.  
  
Voor leerlingen die in leerjaar 4 instromen en op de vorige school LO niet of onvoldoende hebben afgesloten is de aanwezigheid en inzet bij de sportoriëntatie bepalend 
voor een voldoende afronding van het SE LO.   
Mocht een leerling door omstandigheden de alternatieve opdracht niet in leerjaar 3 af kunnen ronden, dan geldt de beoordeling voor instromers leerjaar 4 zoals die 
hierboven beschreven staat.  

 


