
PTA 3 Niveau

Schooljaar 2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

1 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

1

LO1/K2, basisvaardigheden,                                                     

LO1/K/3 leervaardigheden LO,                            

LO1/K/4 Spel,                                                                                        

LO1/K/5 Turnen,                                                                                      

LO1/K/6 Bewegen op Muziek,                                                 

LO1/K/7 Atletiek,                                                                                     

LO1/K/8 Zelfverdediging                                             

B1

Periode Eindtermen

2 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

2

LO1/K2, basisvaardigheden,                                                  

LO1/K/3 leervaardigheden LO,                                       

LO1/K/4 Spel,                                                                                         

LO1/K/5 Turnen,                                                                                     

LO1/K/6 Bewegen op Muziek,                                             

LO1/K/7 Atletiek,                                                                                 

LO1/K/8 Zelfverdediging                                          

B2

Periode Eindtermen

3 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

3

LO1/K2, basisvaardigheden,                                                 

LO1/K/3 leervaardigheden LO,                               

LO1/K/4 Spel,                                                                                     

LO1/K/5 Turnen,                                                                               

LO1/K/6 Bewegen op Muziek,                                                

LO1/K/7 Atletiek,                                                                               

LO1/K/8 Zelfverdediging

B3

Periode Eindtermen

4 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

4

LO1/K2, basisvaardigheden,                                                

LO1/K/3 leervaardigheden LO,                                

LO1/K/4 Spel,                                                                                       

LO1/K/5 Turnen,                                                                               

LO1/K/6 Bewegen op Muziek,                                               

LO1/K/7 Atletiek,                                                                                  

LO1/K/8 Zelfverdediging                                          

B4

Duur Her- 

kansing Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Inhoud programma

diverse veldspelen en atletiek. Tijdens de lessen wordt gekeken naar de motorische 

vaardigheid, inzet, en samenwerking. Het programma zal worden aangepast naar 

aanleiding van de omstandigheden (weer, locatie, materiaal, etc.) Inhalen of herkansen 

op een nader te bepalen datum in overleg met de leerkracht, middels vervangende 

opdrachten.   

Toetsing

Leerjaar

Diverse zaalspelen, turnen, bewegen op muziek en zelfverdediging. Tijdens de lessen 

wordt gekeken naar de motorische vaardigheid, inzet, en samenwerking. Het programma 

zal worden aangepast naar aanleiding van de omstandigheden (weer, locatie, materiaal, 

etc.) Inhalen of herkansen op een nader te bepalen datum in overleg met de leerkracht, 

middels vervangende opdrachten.   

diverse veldspelen en atletiek. Tijdens de lessen wordt gekeken naar de motorische 

vaardigheid, inzet, en samenwerking. Het programma zal worden aangepast naar 

aanleiding van de omstandigheden (weer, locatie, materiaal, etc.) Inhalen of herkansen 

op een nader te bepalen datum in overleg met de leerkracht, middels vervangende 

opdrachten.   

Inhoud programma

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Diverse zaalspelen, turnen, bewegen op muziek en zelfverdediging. Tijdens de lessen 

wordt gekeken naar de motorische vaardigheid, inzet, en samenwerking. Het programma 

zal worden aangepast naar aanleiding van de omstandigheden (weer, locatie, materiaal, 

etc.) Inhalen of herkansen op een nader te bepalen datum in overleg met de leerkracht, 

middels vervangende opdrachten.   

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Inhoud programma

Her- 

kansing Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Duur

Inhoud programma Toetsing

Toetsing

Toetsing Duur Her- 

kansing Weging code

Duur Her- 

kansing Weging code



4

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

40%

50%

60%

100%

Indien een kandidaat gebruik wil maken van de terugvaloptie betreffende niveau blijven de reeds behaalde resultaten staan

HD moet voldaan zijn 

Herkansingen vinden binnen drie weken na aanvang van de nieuwe periode plaats

Aantal SE Toetsen

Alle perioden worden beoordeeld met Onvoldoende (O), Voldoende (V) of Goed (G).

Herkansingen vinden uiterlijk binnen 3 weken na de aanvang van de daaropvolgende periode plaats.

Het Schoolexamencijfer na het 4e leerjaar wordt op de volgende manier berekend: 7 periode cijfers bij elkaar opgeteld: O=0 punten/V=1 punt/G=2 punten 

•	0 t/m 4 punten       =     O

•	5 t/m 10 punten     =     V                                                                                                                                                                                                       •	1 of 

meer punten   =     G                                                                                                                                                                                                                                      

Het schoolexamen wordt Voldoende afgesloten als er aan de volgende voorwaarden is voldaan;     

1.	Je mag niet voor meer dan 2 perioden een O scoren.

2.	Als je periode niet hebt afgerond, dien je hiervoor een vervangende opdracht te maken.

Berekening overgang naar leerjaar 4:

Je mag niet voor meer dan 2 perioden een O scoren.

Berekening schoolexamen cijfer:



PTA 3 Niveau

Schooljaar 2020 - 2021 4

Cohort

Periode Eindtermen

5 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

5

LO1/K2, basisvaardigheden,                   LO1/K/3 

leervaardigheden LO, 

LO1/K/4 Spel,                                           LO1/K/5 

Turnen,                                       LO1/K/6 

Bewegen op Muziek,                  LO1/K/7 Atletiek,                                     

LO1/K/8 Zelfverdediging

B1

Periode Eindtermen

6 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

6

LO1/K2, basisvaardigheden,                                                      

LO1/K/3 leervaardigheden LO,                           

LO1/K/4 Spel,                                                                                      

LO1/K/5 Turnen,                                                                            

LO1/K/6 Bewegen op Muziek,                                         

LO1/K/7 Atletiek,                                                                               

LO1/K/8 Zelfverdediging

B2

Periode Eindtermen

7 Codering eindtermen & toelichting S M PR HD 50 100 Ja Nee B (1) C (2) HD

7

LO1/K/1 oriëntatie op leren en bewegen              

binnen de maatschappij                                                                        

LO1/K/9 sportoriëntatie 

B3

3

Duur

Aantal SE Toetsen

Inhoud programma Toetsing Duur Her- 

kansing

Leerjaar

Tijdens de reguliere lessen bieden we BuitenSchoolseActiviteiten (BSA) aan. Tijdens de 

BSA zal gekeken worden naar beheersing, actieve deelname en aanwezigheid. De BSA 

zal worden aangepast naar aanleiding van de beschikbaarheid. 

diverse veldspelen en atletiek. Tijdens de lessen wordt gekeken naar de motorische 

vaardigheid, inzet, en samenwerking. Het programma zal worden aangepast naar 

aanleiding van de omstandigheden (weer, locatie, materiaal, etc.) Inhalen of herkansen 

op een nader te bepalen datum in overleg met de leerkracht, middels vervangende 

opdrachten.   

Inhoud programma Toetsing

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Inhoud programma Toetsing

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Weging code
Duur

Weging code

Diverse zaalspelen, turnen, bewegen op muziek en zelfverdediging. Tijdens de lessen 

wordt gekeken naar de motorische vaardigheid, inzet, en samenwerking. Het programma 

zal worden aangepast naar aanleiding van de omstandigheden (weer, locatie, materiaal, 

etc.) Inhalen of herkansen op een nader te bepalen datum in overleg met de leerkracht, 

middels vervangende opdrachten.   

Weging code

Her- 

kansing

Her- 

kansing



Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

40%

50%

60%

100%

Indien een kandidaat gebruik wil maken van de terugvaloptie betreffende niveau blijven de reeds behaalde resultaten staan

HD moet voldaan zijn 

Alle perioden worden beoordeeld met Onvoldoende (O), Voldoende (V) of Goed (G).

Herkansingen vinden uiterlijk binnen 3 weken na de aanvang van de daaropvolgende periode plaats.

Het Schoolexamencijfer na het 4e leerjaar wordt op de volgende manier berekend: 7 periode cijfers bij elkaar opgeteld: O=0 punten/V=1 punt/G=2 punten 

•	0 t/m 4 punten       =     O

•	5 t/m 10 punten     =     V                                                                                                                                                                                                       •	1 of 

meer punten   =     G                                                                                                                                                                                                                                      

Het schoolexamen wordt Voldoende afgesloten als er aan de volgende voorwaarden is voldaan;     

1.	Je mag niet voor meer dan 2 perioden een O scoren.

2.	Als je periode niet hebt afgerond, dien je hiervoor een vervangende opdracht te maken.

Berekening overgang naar leerjaar 4:

Je mag niet voor meer dan 2 perioden een O scoren.

Herkansingen vinden binnen drie weken na aanvang van de nieuwe periode plaats

Berekening schoolexamen cijfer:




