
Programma van toetsing en afsluiting 2022-2023

MAVO 3

O.S.G. Willem Blaeu
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:
welke examenstof van het examenprogramma in het schoolexamen wordt
getoetst;
welke door het bevoegd gezag vast te stellen examenstof in het schoolexamen
wordt getoetst;
de inhoud van de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen;
de wijze waarop en tijdvakken waarbinnen de toetsen en herkansingen van het
schoolexamen plaatsvinden;
de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een
kandidaat tot stand komt.
 
Afsluiting vakken
 
Er zijn drie mogelijkheden om een vak af te sluiten.
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Studie:MAVO 3 Vak: aardrijkskunde

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Memo, Malmberg
Methode: Buitenland 
 

 

341 Thema 1,2,3 uit boek: Arm en rijk, T S 10010TW4 ¨
Bronnen van Energie, Grenzen en
identiteit

K5,
K7,
K9,
V2,
V4, V6

601 Omgevingsonderzoek HD P 0P4 ¨ K3

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: economie

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Economisch bekeken van Malmberg

 

341 PO (magister) Sociale zekerheid PO S 10P3 ¨
TH: RM
 

EC/K
/2,3,6

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: kunstvakken inclusief ckv

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode:

 

341 Muziek, Dans C.A. KV1 PTO PO P 25P1 þ Domein
2

342 Theater, Film C.A. KV1 PTO PO P 25P2 þ Domein
1

343 Fotografie, Architectuur C.A. KV1 PTO PO P 25P3 þ Domein
3

344 Design, Beeldende Kunst C.A. KV1 PTO PO P 25P4 þ Domein
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.
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Studie:MAVO 3 Vak: lichamelijke opvoeding

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Geen
 
* praktijkonderdelen uit de domeinen: turnen, spel, bom, zelfverdediging en atletiek

 

341 Eindcijfer l.o. mavo 3, PO P 40P4 ¨
bestaande uit in ieder geval 3
spelonderdelen, bewegen op muziek
en een keuze activiteit

K2,
K3,
K4,
K6,
K9

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: lichamelijke opvoeding 2

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: geen

 

341 Atletiek/loop/werp/spring PO P 20P1 ¨ K7,10,11
342 Gymnastiek/turnen/springen/balspelen/ PO P 10P2 ¨

zwaaien
K1,2,3,5

343 Spel rugby/softbal/basketbal PO P 15P4 ¨ K4,6,8,9,12
601 Zelfverdediging/tre en stoeivormen HD P 0P3 ¨ K8
602 EHBSO HD P 0P3 ¨

**Alle activiteiten zijn o.v.b. van
weersomstandigheden en facilitaire
beperkingen.

KL

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: maatschappijleer

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Thema's VMBO

Voor dit vak geldt een afwijkende herkansingsregeling, zie het examengeglement

 

341 Domeinen: Basisvaardigheden. T S 5025TW1 ¨
Leervaardigheden in het vak
Maatschappijkunde. Politiek en
Beleid. Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie.

ML2
/K2,3,4,
V/2

342 Domeinen: De multiculturele T S 5025TW2 ¨
Samenleving. Verwerven, verwerken
en verstrekken van informatie.

ML2
/K6 V
/2

343 Basisvaardigheden. T S 5025TW3 þ
Leervaardigheden in het vak
Maatschappijkunde. Massamedia.
Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie. 

ML2
/K2,3,7
V/2

344 Oriëntatie op leren en werken. T S 5025TW4 þ
Basisvaardigheden.
Leervaardigheden in het vak
Maatschappijkunde. Mens en werk.
Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie.

ML2
/K1,2,3,5
V/2

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.

23/09/2022 08:16:28



Studie:MAVO 3 Vak: maatschappelijke stage

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: geen

601 De leerling heeft in 2e en 3e klas HD P 0 ¨
 in totaal 30 uur maatschappelijke
stage gelopen. In klas 2 heeft de
leerling via acties en projecten die
daar zijn opgezet 6 uur stage
gelopen. In klas 3 heeft de leerling 18
uur stage gelopen op een plaats die
door de leerling zelf is
georganiseerd. En 6 uur
groepsstage. De stage-uren in klas
3 zijn vastgelegd d.m.v.
stagecontracten die zijn
goedgekeurd door de coördinator en
bij de mentor zjin ingeleverd. De
stages zijn met een voldoende
beoordeeld als het stageverslag, dat
per stageplaats is goedgekeurd door
de mentor en het stagecontract is
ingeleverd.

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: Nederlands

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Nieuw Nederlands

 

601 Leesautobiografie schrijven HD S 0P4 ¨
TH: LB

K8,
V1

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: natuur- en scheikunde I

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Nova

 

341 Hoofdstuk 2, 5, 7 en 8 T S 10010TW4 ¨
(Het weer + Licht + Materialen +
Atomen en Straling)

TH: Binas + RM

NASK1
/K/7,
NASK1
/K/10,
NASK1
/K/11,
NASK1
/K/3,
NASK1
/K/12

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: natuur- en scheikunde II

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Nova Nask 2 vmbo-gt deel 3 nieuwe druk Uitgever: Malmberg

 

341 H1 t/m H3 NOVA3 T S 10010TW2 ¨
Zuiver stoffen en mengsels, water
en schoonmaakmiddelen, mengels
scheiden

TH: RM

K1,2,3,4

342 H4 t/m H6 NOVA3 Nieuwe stoffen maken, T S 10010TW4 ¨
verbranding, grondstoffen uit de
aarde (basis)

TH: RM

K2,5,8,9,
V1,3

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Oriënteren en reflecteren op de toekomst.

601 Qompas HD S 0P1 ¨ Preambule
6

602 Study Experience HD S 0P3 ¨ Preambule
6

603 Arbeidsoriëntatie HD S 0P3 ¨

opdrachten in de ELO

Preambule
6

604 Reflectie op eigen kwaliteiten en HD S 0P1 ¨
motieven.

Verslag 1250 tot 1500 woorden.

Preambule
6

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.
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Studie:MAVO 3 Vak: rekenen

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Getal en Ruimte vmbo-kgt

 

341 Rekentoets 2F T S 50100TW2 ¨ 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.
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Studie:MAVO 3 Vak: wiskunde

Schoolexamens

omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Getal en Ruimte vmbo-kgt

 

341 H4: Statistiek en H1(deel1 4M) Statistiek T S 10015TW4 ¨

en kans

WI
K7,1,2,3

601 Practische Opdracht HD S 0P3 ¨
Dit is een handelingsdeel om alle
gevraagde vaardigheden te toetsen.
Zie ELO

WI
K8,
V1,2,3,4

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.

23/09/2022 08:16:28


