
 
 
 
 

  



 

Engels  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Vóór Trap 3 EN101 MVT/K/6  

De leerling kan: 

- informatie geven en vragen 
- een persoon, object of 

gebeurtenis, ook uit het 
verleden en in de toekomst, 
beschrijven.  

Presentatie over jezelf en je toekomst 
van drie minuten. 

Mondelinge 
toets (vlog) 

3 min 1 Ja 

Trap 3 EN102 MVT/K/4 

De leerling kan: 

- aangegeven welke relevante 
informatie een tekst bevat, 
gegeven een bepaalde 
informatie behoefte.  

- de hoofdgedachte van een 
tekst(gedeelte) aangegeven 

-  de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst 
aangegeven. 

- gegevens uit één of meer 
teksten met elkaar vergelijken 
en daaruit conclusies trekken 

- verbanden tussen delen van 
een tekst aangeven. 

Nederlandse vragen beantwoorden 
over korte examenteksten, zoals 
advertenties, krantenberichtjes, 
folder, e.d. (woordenboek 
toegestaan).  

 

Schriftelijk 45 min 1 ja 

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



 
 

Wiskunde T3                         2021-2023 

 
Periode Code Omschrijving Eindtermen Toetsvorm 

 

Duur Gewicht Herkansing 

T3 
periode 2 

WI101 Praktische Opdracht waar leerlingen 
met elkaar in 9 lessen werken aan een 
alledaagse situatie in een wiskundig 
probleem. 

 

Leerlingen krijgen de praktische 
opdracht door docenten aangebonden 
waarin ze tijdens de les en P-uren aan 
kunnen werken.  

WI/K/8 Geïntegreerde 
wiskundige activiteiten 

WI/V/2 Verrijkingsopdrachten 

WI/V/3 Verwerven, verwerken 
en verstrekken van informatie 

 

 

 

 

Praktijkopdracht in 
tweetallen 

beoordeeld met 
een cijfer 

Cijfer: 
praktijkgedeelte/ 

theorietoets 

9 lessen 
inclusief 

trap 2 

1x Nee 

T3 
periode 3 

WI102 PTA Statistiek  

- Thema: Informatieverwerking 
- Thema: Statistiek en Kans 

WI/K/7 Informatieverwerking, 
statistiek 

WI/K/2 Basisvaardigheden 

WI/K/3 Leervaardigheden in het 
vak wiskunde 

 

 

Schriftelijke toets 90 min 2x Ja 

Berekening eindcijfer SE Wiskunde: SE1 x 1 + SE2 x 2 (leerjaar 3) + SE’s x weging (leerjaar 4) / 9 = eindcijfer schoolexamen 
 

 



 

Vak Economie leerweg T/G 3 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Trap 2 EC101 EC/K/4A Consumptie 

 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

 

Uit het boek: 
Hoofdstuk 2 en 3 

Van hoofdstuk 4 niets uit het boek 
maar alleen leren de zelfgemaakte 
lesbrief over verzekeringen. 

Schriftelijk 45 
minuten 

1 ja 

Trap 3 EC102 EC/K/5A Arbeid en Productie 

EC/K/5B Arbeid en Bedrijfsleven 

 

Uit het boek: 
Hoofdstuk 5 en 6. 

 

Schriftelijk 45 
minuten 

1 ja 

Voorjaar 
2022 

EC103 EC/K/2 Basisvaardigheden 
EC/K/3 Leervaardigheden 
De kandidaat kan strategische 
vaardigheden toepassen 
 die bijdragen tot de ontwikkeling van 
het eigen 
 leervermogen en het vermogen met 
economische 
 vaktaal te communiceren en 
onderzoek te doen.  

 

Praktische opdracht. 
Het uitvoeren van een onderzoek naar 
een onderwerp naar keuze. Er is wel een 
raakvlak met een economisch onderwerp. 

Verslag maken 
in word 

5 lessen 1 ja 

Weging: SE 1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 3) + SE1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 + SE4 x 1 (leerjaar 4) / 7 = cijfer schoolexamen 

  



 

Geschiedenis 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T3 

Trap 2 
GS101 GS/K/2        

Basisvaardigheden 
GS/K/3         
Leervaardigheden geschiedenis 
GS/K/10 
Historisch overzicht vanaf 1900 

 

Module 10 
Tweede Wereldoorlog 

Schriftelijk 
 

45 
minuten 

1 Ja 

T3 

Trap 3 
GS102 GS/K2       

Basisvaardigheden 
GS/K/3      
 Leervaardigheden geschiedenis 
GS/K/9    
De Koude Oorlog 
GS/K/10     

Historisch overzicht vanaf 1900 

 

Module 11 

Koude Oorlog (wereld na 1945)  

  Schriftelijk 
 

45 
minuten 

1 Ja 

T3 

Vóór 

TRAP 4 

GS103 GS/K/8      
 Cultureel/mentale ontwikkeling 
GS/K/10     
Historisch overzicht vanaf 1900 
GS/V/6      

Nederland en VS na WO2 

 

Leerlingen gaan aan de hand van 
interviews, onderzoek en eigen 
kennis bekijken hoe de wereld in 
de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog in de verschillende 
decennia is veranderd. 

Praktische 
opdracht 

 

   Circa 

10 uur 
1 Ja 

Weging: GS101 x 1  + GS102 x 1 + GS103 x 1 (leerjaar 3) + SE’s leerjaar 4 x 2 (leerjaar 4) / 9 = cijfer schoolexamen 
  



 

Aardrijkskunde 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T3   
Geduren
de 
periode 
2  

AK101  K2 basisvaardigheden   
K3 aardrijkskundige vaardigheden   
K9 grenzen en identiteit   
  

Hoofdstuk 7 ‘Grenzen en identiteit’ Praktische 
opdracht   

Studiel
ast  
20 uur  

1  Ja  

T3   
Trap 3  

AK102  K2 basisvaardigheden   
K3 aardrijkskundige vaardigheden   
K5 bronnen van energie   

Hoofdstuk 4 en 5 ‘Bronnen van 
energie’   

Schriftelijk  45 min  1  Ja  

Weging: AK101 x 1 + AK102 x 1 (leerjaar 3) + SE (leerjaar 4) / 5 = cijfer schoolexamen 
  



 

NASK-1 T3 2021 
2022  

Perio
de 

Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

Lj3-P2 NSK1101 NASK1/K/7 Hoofdstuk 5: Licht, kennen  en 
beheersen 

Theoretisch 45 min 1 Ja 

Lj3-P3 NSK1102 NASK1/K/11 

NASK1/K/12 

Hoofdstuk 2: Het weer, kennen  en 
beheersen 

Hoofdstuk 8: Atomen en Straling, 
kennen  en beheersen 

Theoretisch 45 min 1 Ja 

Lj3-
P2/3 

NSK1103 NASK1/V/3 Praktische Opdracht Werkstuk ± 5 uur 1 Nee 

Weging: SE1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 3) + SE1 x 3 + SE2 x 3 + SE3 x 3 + SE4 x 1 (leerjaar 4) / 13 = cijfer schoolexamen  
  



 

NASK-2 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T3 

Periode 2 

NSK2101 NASK2/K/3 Leervaardigheden in het 
vak scheikunde  

NASK2/K/7 Water, zuren en basen 

NASK2/K/8 Reinigingsmiddelen en 
cosmetica 

Bestuderen en verwerken: 

 Leerdoelen: 
H2 Water  

 Leerdoelen: 
H3 Mengsels scheiden 

Schriftelijk 45 min 1 Ja 

T3 

Periode 3 

NSK2102 NASK2/K/3 Leervaardigheden in het 
vak scheikunde 

NASK2/K/9 Chemie en industrie  

NASK2/K/11 Bouw van de materie 

Bestuderen en verwerken: 

 Leerdoelen: 
H5 Chemische reacties 

 Leerdoelen: 
H6 Metalen  

Schriftelijk 45 min  1 Ja 

T3  

Periode 4 

NSK2103 NASK2/K/2 Basisvaardigheden  

NASK2/V/1 Productieprocessen 

NASK2/V/3 Verwerven, verwerken 
en verstrekken van informatie 

Praktische opdracht  

Een onderzoek naar een 
product of scheikundig 
proces en de uitkomst 
daarvan presenteren. 

Presentatie  5 uur 1 Nee 

Weging: SE1 x 1 + SE2 x 1 + SE3 x 1 (leerjaar 3) + SE’s leerjaar 4 / 15 = cijfer schoolexamen 
 



 

Biologie  2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Wegin
g 

Herkans-
baar 

3-T/GL 
TRAP 2 

BI101 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 
biologie  
BI/K/4 Cellen staan aan de basis  
BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig 
en soms schadelijk  
BI/K/6 Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend  
BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie 
 

Leren: 
Boek 3a, Thema 1 Organen en 
cellen 
Boek 3a, Thema 4 Ordening en 
evolutie 

Schriftelijk 45 min 2 ja 

3-T/GL 

TRAP 3 

BI102 BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig 
en soms schadelijk  
BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun 
omgeving  
BI/K/12 Van generatie op generatie 
BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie  
BI/K/8 Houding, beweging en conditie 

Leren: 
Boek 3a, Thema 3 Erfelijkheid 
Boek 3b, Thema 7 Stevigheid en 
beweging 

Schriftelijk 45 min 2 ja 

3-T/GL  

Verdeeld 
over het 
schooljaar 

BI103 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 
biologie 

Bestuderen: 
Boek 3a, Thema 1, bs 7 
Biologisch onderzoek 

 

Verslag 120 min 1 nee 

BI104 BI/K/3 Leervaardigheden in het vak 
biologie 
 

Bestuderen: 
Boek 3b, Thema 6 
Presentatie & verslag  zintuiglijke 
waarneming 

Verslag 
Presentatie 

200 min 1 nee 

Weging: BI101 x 2 + BI102 x 2 + BI103 x 1 + BI104 x 1 (leerjaar 3) + BI121 x 3 + BI122 x 2 + BI123 x 1 + Bi124 x 3 + BI125 x 3 + BI126 x 2 + 
BI127 x 2 (leerjaar 4) / 22 = cijfer schoolexamen 

 



 

D&P Profielmodules 2021 
2022  

Periode Code Eindtermen/(deel)taken 
Wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 

 

Duur Weging Herkans-
baar 

T3 oaog301 P/D&P/1.1  
een opdracht bespreken met de 
opdrachtgever, onderzoek doen 
naar de te organiseren activiteit 
en uitkomsten presenteren aan 
de opdrachtgever 
P/D&P/1.3  
facilitaire werkzaamheden  
uitvoeren  

De Theetuin 
- Onderzoek recepten 
- Recept samenstellen 
- Onderzoek inkoopprijzen  
   Ingrediënten 
- Hygiënisch werken 
- Koken 
- Foodfotografie 
- Video maken en monteren 
- Herkennen van symbolen 

 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

T3 mmpm301 P/D&P/4.4  
een applicatie ontwerpen en 
maken 

P/D&P/4.3  

een website ontwerpen en 
samenstellen 

App-website maken 
- Onderzoek doen naar 

websites/apps 
- Navigatiestructuur maken 
- Website/app ontwerpen  
- overleggen met een 

opdrachtgever 
- Website/app bouwen 
- Website/app testen 
- Website/app presenteren aan 

opdrachtgever 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

T3 mmpm302 P/D&P/4.1 

Informatie verwerken en 
vormgeven in een lay-out  

 

Pak ontwerpen 

- Werken voor een opdrachtgever 
- Uitwerken van een schets  
- Digitaliseren van een ontwerp 
- Prototype uitwerken en maken 
 
 
 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 



 

T3 oaog303 
 

P/D&P/1.2  
een activiteit organiseren 

 

P/D&P/1.4  

regelgeving op het terrein van 
veiligheid en milieu met 
betrekking tot de organisatie van 
activiteiten herkennen, 
benoemen en toepassen 

Festival organiseren 
- Samenwerken en overleggen 
- Wensen en verwachtingen van de 

opdrachtgever inventariseren 
- Onderzoek doen 

Kosten- en batenanalyse maken 
- Promotiemateriaal maken 
- Draaiboek maken 
- Vergunningen aanvragen 
- Zakelijke brief schrijven 

- Presenteren aan de 
opdrachtgever 

- Plattegrond maken 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

T3 mmpm303 
 

P/D&P/4.2  
een film maken 
 
 

Film maken 
- Werken voor een opdrachtgever 
- Onderzoek naar filmgenres 
- Script schrijven 
- Storyboard maken 
- Shotlist maken 
- Filmen met verschillende 

technieken en standpunten 
- Monteren 

Praktische 
opdracht 
inleveren 

810 min 

(18 lessen 
van 45 
min) 

1 Ja 

Berekening eindcijfer leerjaar 3: (Theetuin + App maken + Pak ontwerpen + Festival organiseren + Film maken)/5 

Berekening eindcijfer D&P:   Cijfer leerjaar 3+ CSPE+KV1+KV /4   

(Waarbij de keuzevakken afgerond worden op een geheel getal en leerjaar 3 + CSPE gemiddeld worden en daarna afgerond op een geheel getal om 
vervolgens 2x meegenomen in de berekening.) 

  



 

Lichamelijke opvoeding  2021 
2022  

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 LO101 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 

nvt 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.   
  



 
Daarbij wordt er gelet op:  

1. Houding in de les  
2. Omgang met medeleerlingen  
3. Omgang met de docent  

  
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.  
 


