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Havo 4
Cohort 21-23
 
Inleiding PTA

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen
geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld.
Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt
onderdeel uit van het examenreglement.

Wet- en regelgeving PTA

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de
examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing
en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende
schooljaar. Het programma vermeldt in elk geval:

a. welke examenstof van het examenprogramma in het schoolexamen wordt
getoetst;

b. welke door het bevoegd gezag vast te stellen examenstof in het
schoolexamen wordt getoetst;

c. de inhoud van de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen;

d. de wijze waarop en tijdvakken waarbinnen de toetsen en herkansingen van
het schoolexamen plaatsvinden;

e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een
kandidaat tot stand komt.

Gebruikte afkortingen:

SE = schoolexamen, CE = centraal examen.

We onderscheiden vier soorten toetsen:

T = schriftelijke toets, M = mondeling, PO = praktische opdracht, HD =
handelingsdeel

Aan handelingsdelen moet voldaan worden. Hierbij staat aangegeven waar te
vinden is aan welke eisen moet worden voldaan en wat het uiterste
inlevermoment is.

Bij de omschrijving is, waar mogelijk, aangegeven over welke stof uit de
gebruikte methode de toets gaat. Soms is het niet mogelijk het onderwerp van
tevoren op te geven, omdat het onderwerp een actueel karakter heeft of
omdat het door de overheid in een later stadium wordt vastgesteld.

Bij elke toets/handelingsdeel staat aangegeven welk domein (welke
domeinen) getoetst wordt(worden).



Bij praktische opdrachten (PO) wordt soms gewerkt met de omschrijving
"nader te bepalen". Dit heeft te maken met jaarlijks wisselende praktische
opdrachten, die door de docent of de kandidaat zelf worden gekozen.

In de kolom Tijdsduur staat vermeld hoe lang de toets duurt als deze in de
toetsweken wordt afgenomen. Bij de praktische opdrachten (PO) staat vaak
geen tijdsduur vermeld omdat deze in de tussenliggende lesperiodes worden
afgenomen.

In de kolom Herkansing staat aangegeven of de toets wel (J) of niet (N) in
aanmerking komt voor een herkansing (voor herkansingsregeling zie
examenreglement).

Toetsweken 2021 - 2022

TW3 18 maart t/m 25 maart 2022
TW4 28 juni t/m 5 juli 2022
 
Op de volgende pagina staat voor ieder vak de link naar de inhoud van de
domeinen.
 
 
 
 
Nederlands: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-havo-
2022/2022/havo/f=/nederlands_havo_2022_2_versie.pdf
Moderne vreemde talen: Engels, Frans en Duits: https://www.examenblad.nl
/examenstof/syllabus-moderne-vreemde-talen-20/2022/havo
/f=/moderne_vreemde_talen_havo_2022_3_versie.pdf
Wiskunde A: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-wiskunde-a-
havo/2022/havo/f=/wiskunde%20A_havo_2_versie_%202022.pdf
Wiskunde B: https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-havo-2/2022/havo?
topparent=vg41h1h4i9qd
Wiskunde D: https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-d-havo/2022/havo?
topparent=vg41h1h4i9qd
Natuurkunde: https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-havo-2/2022
/havo?topparent=vg41h1h4i9qd
Scheikunde: https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-havo-3/2022/havo?
topparent=vg41h1h4i9qd
Biologie: https://www.examenblad.nl/examen/biologie-havo-3/2022/havo?
topparent=vg41h1h4i9qd
Geschiedenis: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-geschiedenis-
havo-2022/2022/havo/f=/geschiedenis_havo_2022_versie_2.pdf
Aardrijkskunde: https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-havo/2022
/havo?topparent=vg41h1h4i9qd
Economie: https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2022/havo?
topparent=vg41h1h4i9qd
Bedrijfseconomie: https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo
/2022/havo?topparent=vg41h1h4i9qd
Maatschappijleer: https://www.examenblad.nl/examen/maatschappijleer-havo-2
/2022/havo?topparent=vg41h1h4i9qd
Kunst Algemeen/Kunst beeldende vormgeving: https://www.examenblad.nl
/examenstof/syllabus-kunst-havo-2022/2022/havo



/f=/kunst_algemeen_havo_versie_4_2022_nadere_vaststelling.pdf
CKV: https://www.examenblad.nl/examenstof/culturele-en-kunstzinnige-vorming-
6/2022/havo
/f=/examenprogramma_culturele_en_kunstzinnige_vorming_havo_vanaf_2019.pdf
BSM: https://www.examenblad.nl/examenstof/bewegen-sport-en-maatschappij-
havo/2022/havo/f=/bsm_havo.pdf
LO: https://www.examenblad.nl/examenstof/lichamelijke-opvoeding-havo/2022
/havo/f=/lo_havovwo.pdf
 

 



Studie:HAVO 4 Vak: aardrijkskunde

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: De Geo uitgeverij: ThiemeMeulenhoff

441 Arm en Rijk T S 10010TW3 ¨ B1,B2

442 PO Leefomgeving - regionaal PO S 10015P3 ¨
nieuws. 
Inleveren: maart/april, 6wk na uitdelen opdracht. 
Eisen: op papier, tegelijk met uitdelen opdracht.

E2,A1,
A2

495 Brazilië, H3, 4 en 5 T S 10010Tw4 ¨ D1, D2

701 (Over)leven in Europa HD S 0P4 ¨ B3, C1

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: bedrijfseconomie

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Bedrijfseconomie in balans deel 1

441 H6 Enkelvoudig en samengestelde interest T S 10010TW4 ¨

H 8 Woning

H 11 Eigen
onderneming

H 12 Keuze
rechtsvorm

H 17 t/m 21
Investeren
en
financieren

TH: RM

 

 

Domein:
A,B,D

701 Ondernemingsplan HD P 0P4 ¨
Informatie over de opdracht in ELO, verschillende
inlevermomenten afgerond mei 2022

 

A,B,C,D,
E,F,G,H

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: biologie

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Nectar 3e uitgever Noordhoff

701 PO Artis HD P 0P3 ¨
Voor meer informatie zie ELO

A,B3,B6,
D2,D3

702 Betoog klimaatverandering HD P 0P4 ¨
Voor meer informatie zie ELO

 

A,B8,C2,
C3,D4,F2

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: bew., sport en maat.

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Be Sports Minded
 
* praktijkonderdelen uit de domeinen: turnen, spel, bom, zelverdediging en atletiek.
  Participatie en presentie zijn onderdeel van de beoordeling

441 Praktijk periode 1 + 2 PO P 10P2 ¨ A,B2,B4,
C,C2

442 Praktijk periode 3 + 4 PO P 10P4 ¨ A,B,B1,
B3,B6,C,
C2

443 Stage PO P 5P4 ¨
zie ELO

A,C

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: cult. en kunstz. vorm.

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode en uitgever: De Verbeelding
 
Participatie en presentie zijn onderdeel van de beoordeling. Indien dit onderdeel onvoldoende is,
dient een vervangende opdracht na TW4 gemaakt te worden.

441 1 culturele activiteit + verslag +  onderzoek (5x) PO P 25P1 ¨
1 culturele activiteit + verslag (5x).
Opdracht (2x). Inleveren zie ELO

A,B,C,D

442 2 culturele activiteiten + verslag  (5x) PO P 25P2 ¨
Opdracht (2x). Inleveren zie ELO.

A,B,C,D

443 1 culturele activiteit + verslag  (5x) PO P 25P3 ¨
Opdracht (2x). Inleveren zie ELO.

A,B,C,D

444 1 culturele activiteit + verslag  (5x) PO P 25P4 ¨
Opdracht (2x). Inleveren zie ELO.

Opdrachten zie ELO.

A,B,C,D

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: economie

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Praktische economie

441 M1 + M2 + M3 + M4 T S 10010TW4 ¨
M1 Schaarste, geld en handel, 
M2 Vraag en aanbod,
M3 Markt en overheid
M4 Heden, Verleden en Toekomst
 
TH: RM

A,B,C,D
en E

701 Klaslokaalexperimenten, zie ELO HD P 0 ¨
TH: RM

A,B,C,D,
E en J

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: geschiedenis

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Memo uitgever Malmberg

441 Tijdvak 1 t/m 4 T S 10010TW4 ¨ A,B

701 Thema Kunst - tijdvak 1t/m5, HD P 0P1 ¨
zie Magister

C

702 Thema Alkmaar, zie Magister HD P 0P2 ¨ C

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: kunst (beeldende vormgeving)

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: De Bespiegeling

441 Werkstuk werkboek PO P 7P1 ¨ A,B,C

442 Morfologie T S 503TW1 ¨ A,B,C

443 Werkstuk werkboek PO P 7P2 ¨ A,B,C

444 Dans, muziek, theaterbegrippen T S 503TW2 ¨ A,B,C

445 Werkstuk werkboek PO P 7P3 ¨ A,B,C

446 Hofcultuur T S 503TW3 ¨ A,B,C

447 Werkstuk werkboek PO P 7P3 ¨ A,B,C

448 Hofcultuur T S 503TW4 ¨ A,B,C

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: lichamelijke opvoeding

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode:
 
* praktijk onderdelen uit de domeinen: turnen, spel, bom, zelfverdediging en atletiek

441 Praktijkopdrachten P1 t/m P4 uit de domeinen: PO P 40P4 ¨
8 practica (50%) en 4 inzet/vaardigheid (50%). 
Alle practica tellen even zw aar.

Het vak LO is een praktijkvak. Er geldt 100%
aanw ezigheidsplicht. Indien daaraan niet voldaan
w ordt dan beslist de afdelingsleider in overleg
met de vakdocent over de consequenties. Aan
alle onderdelen dient te w orden voldaan.

A,B,C,D,
E

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: maatschappijleer

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Thema's maatschappijleer uitgeverij: Essener
 
 Voor dit vak geldt een afwijkende herkansingsregeling, zie het examengeglement

441 Verzorgingsstaat T S 5025TW1 ¨ A,D,
D1,2,3,4

442 Pluriforme samenleving T S 5025TW2 ¨ A,E

443 Parlementaire democratie T S 5025TW3 þ A,C

444 Rechtsstaat T S 5025TW4 þ A,B

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: natuurkunde

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Newton Tieme Meulenhoff

441 K (technische automatisering) T S 1005TW3 ¨
442 PO: stroom, spannings- diagrammen PO P 503P1 ¨ A.H.I.

443 PO: warmte capaciteit en soortelijke warmte PO P 502P3 ¨ A.H.I.

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: Nederlandse taal en lit.

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Nieuw nederlands - Laagland, literatuur & lezen

 

701 Boekverslag 1, 2, 3, 4 HD S 0P4 ¨
Voor leesdossier.
Uiterlijk een week voor het begin van TW4
inleveren, zie ELO
 

A,C,D,E

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: rekenen

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

441 Rekentoets 3F T S 50100TW1 þ Getallen,
verhoudingen,
verbanden,
meetkunde

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: scheikunde

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & Uitgever: Chemie overal

441 Chemie Overal TF 5e ed: H1 t/m H6 T S 10010TW4 ¨
Modellering, reacties en energie, indeling stoffen
(moleculen), zouten, nomenclatuur koolstofchemie
(basis systematische naamgeving) 

TH: Binas + RM

A1 t/m
A15, B1
t/m B5,
C1 t/m
C3, C6,
C7, E1,
G2

442 Practische opdracht PO P 10P3 ¨
(gemiddelde van vier even zwaar tellende
practica)

TH: Binas + RM

A1 t/m
A15, B1
t/m B5,
C1, C2,
D1, D2

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: wiskunde A

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Getal en ruimte A1 en A2

441 Rekenregels en verhoudingen & T S 10010TW4 ¨
Tabellen en grafieken & Lineaire formules (H1,3,5)
en veranderingen

TH: GR

A,B12,C,
D

442 Handig tellen & Verwerken van data & T S 10010TW3 ¨
Statistiek en beslissingen (H2,4,7)

TH: GR

A,B,
E1,2,3,4

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: wiskunde B

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Getal en ruimte B1 en B2

441 Formules, grafieken en vergelijkingen T S 10010TW3 ¨
Hoeken en afstanden (H1,3,4)

TH: GR

A,B12,
C1,2

442 Machten, exponenten en logaritmen T S 10010TW4 ¨
afgeleide functies, lijnen en cirkels (H5,6,7)

TH: GR

A,B1,2,
C,D2,3,4

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:HAVO 4 Vak: wiskunde D

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Getal en ruimte D1, D2, D3, D4 en syllabi per onderwerp
 
Voor wiskunde D geldt een aparte herkansingsregeling, zie hiervoor het reglement dat bij dit vak hoort.
De leerling kan ook gebruik maken van herkansing wiskunde D als hij al heeft deelgenomen aan een herkansing voor een ander vak.

441 Discrete dynamische modellen T S 10010P1 þ
TH: GR

A,D

442 Statistiek en kans T S 10010P2 þ
TH: GR

A,B1,2,3

443 Getaltheorie 1 T S 10010P3 þ
TH: GR

A

444 Bewijzen in meetkunde 1 T S 10010P3 þ
TH: GR

A,C1,3,F

445 Complexe getallen T S 10010P4 ¨
TH: GR

A,E

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.


