
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 NE/K2 Basisvaardigheden toepassen m.b.t.  

communiceren.                                                     

NE/K3 Strategieën kiezen die afgestemd zijn                           

op het bereiken van verschillende spreek- en 

gespreksdoelen.                                            

NE/K5 Spreek- en gespreksvaardigheid                                     

NE/K7 Schrijfstrategieën hanteren m.b.t. 

informatie verwerken.
B1

5 NE/K2 Basisvaardigheden toepassen m.b.t. 

informatie verwerven.                                                     

NE/K3 Strategieën kiezen en toepassen m.b.t. 

leesvaardigheid.                                       NE/K6 

Leesstrategieën hanteren, compenserende 

strategieën gebruiken, wanneer de eigen 

taalkennis tekort schiet.          NE/K7 

Schrijfstrategieën hanteren en toepassen.              

C1

Periode Eindtermen

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

6 NE/K2 Basisvaardigheden toepassen m.b.t. 

informatie verwerven.                                                     

NE/K3 Luisterstrategieën toepassen.                                      

NE/K4 Verschillende strategieën toepassen m.b.t. 

kijk- en luisteropdrachten.                        NE/K8 

Fictie herkennen m.b.t. kijk- en luisteropdrachten.

B2

Weging code

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Duur

Kijk- en luistertoets je kunt:                                                                                                    

Verschillende luisterstrategieën hanteren. Informatie afleiden uit context, doel van de 

makers van het programma aangeven. Hoofdonderwerp, hoofdgedachte en relatie 

tekst/beeld weergeven.                                                                                            

Betekenis van een voor het programma belangrijke uitspraak afleiden.                           

Een goed onderbouwd oordeel geven over het programma.                                                     

Herkansing middels B-variant                                                                                     

Weging code

Toetsing Her- 

kansing

Toetsing Duur Her- 

kansing

Leerjaar

Debatteren: Je kunt debatteren a.d.h.v. een stelling, waarbij je zowel argumenten voor de 

stelling kunt verdedigen en argumenten tegen de stelling. De voorbereiding werk je ook 

op papier uit en lever je voor het debatteren in bij de docent. De voorbereiding op papier 

is een onderdeel van het cijfer.                                Debatteren in de week van 26 

oktober volgens een ingedeeld schema.

Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je kunt: - de functie van beeld en opmaak in een 

tekst herkennen. Het schrijfdoel van een auteur herkennen. Verschillende 

deelonderwerpen beschrijven. De betekenis uit een tekst afleiden van een belangrijk 

woord of zin. Het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven. Op een 

eenvoudig niveau verschillende tekstrelaties herkennen. M.b.v. kernzinnen een 

samenhangend verhaal schrijven.                                                          Schrijven:                                                                                                                                 

Schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer je 

eigen taalkennis tekortschiet. Schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen, waarbij je ook 

rekening houdt met het publiek. Conventies hanteren met betrekking tot tekstsoorten, 

tekst- en alinea-opbouw, spelling, interpunctie en uiterlijke verzorging. Het schrijven van 

een zakelijke e-mail.                                                                                                                       

Herkansing middels B-variant                                                                                                                                                                                

Inhoud programma

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Inhoud programma



6 NE/K2 Basisvaardigheden toepassen m.b.t. 

informatie verwerven.                                                     

NE/K3 Strategieën kiezen en toepassen m.b.t. 

leesvaardigheid.                                       NE/K6 

Leesstrategieën hanteren, compenserende 

strategieën gebruiken, wanneer de eigen 

taalkennis tekort schiet. NE/K6 In verschillende 

tekstsoorten de hoofdzaken herkennen, 

onderscheiden en ordenen.                                                        

NE/K7 Schrijfstrategieën hanteren en toepassen.    

C2

6 NE/K2 Basisvaardigheden m.b.t. verwerven en 

verwerken van informatie.                                

NE/K3 Het toepassen van schrijfstrategieën.   

NE/K4 Luister- en kijkstrategieën kiezen en 

hanteren.                                                                       

NE/K7 Relevante informatie verwerken in een 

verslag.                                                                         

NE/K8 Verschillende fictiewerken herkennen en 

toepassen.        

B3

Periode Eindtermen

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

7 NE/K2 Basisvaardigheden m.b.t. verwerven en 

verwerken van informatie.                                                

NE/K3 Het hanteren van spreek- en 

gespreksdoelen.                                                              

NE/K5 Spreek- en gespreksvaardigheden.                 

NE/K6 Betekenisvolle relaties tussen teksten 

herkennen en bespreken.                                               

NE/K8 Verschillende fictiewerken herkennen en 

toepassen.                                           

B4

7 NE/K2 Basisvaardigheden m.b.t.verwerven                                      

van informatie.

HD1

Weging code

Her- 

kansing
Toetsing Duur

Mondeling Nederlands:                                                                                                                   

Naar het mondeling neem je jouw fictiedossier mee. Hier zit in:                                 Totaal 

4 verslagen waarvan                                                                                                                        

twee boekverslagen uit het derde leerjaar. Een boekverslag uit leerjaar 4 en                                                                       

1 boek- filmvergelijking.                                                                                                          

Fictie: een leesverslag volgens het uitgedeelde format.                                                       

Je kunt: verschillende soorten fictie herkennen. Denken en handelen van de personages 

beschrijven. Relatie tussen fictie en werkelijkheid belichten. Persoonlijke reactie geven en 

met voorbeelden toelichten.                                         In de week van 15 februari 2021                                                                                                                                                                                                                                   

Inhoud programma

Boek-filmvergelijking                                                                                                                           

Totstandkoming cijfer volgens uitgedeeld format.                                                                     

Je kunt je eigen planning maken m.b.t. het verslag.                                                                             

Deadline inleveren: In de week van 14-18 december.                                                                                                                                        

Herkansing middels aanpassen bestaande opdracht.

Omschrijving: inhoud toets/deadline/hulpmiddelen/herkansingsvorm

Inleveren van het fictiedossier ter voorbereiding van het mondeling examen. Als het 

fictiedossier niet twee weken voor het mondeling examen wordt ingeleverd, kan je niet 

deelnemen aan het examen.                                                                                  Deadline 

inleveren dossier: In de week van 1 februari 2021

Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je kunt: - de functie van beeld en opmaak in een 

tekst herkennen. Het schrijfdoel van een auteur herkennen. Verschillende 

deelonderwerpen beschrijven. De betekenis uit een tekst afleiden van een belangrijk 

woord of  zin. Het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven.Op een 

eenvoudig niveau verschillende tekstrelaties herkennen. M.b.v. kernzinnen een 

samenhangend verhaal schrijven en samenvatten.                                         Schrijven:                                                                                                                                 

Schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer je 

eigen taalkennis tekortschiet. Schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen, waarbij je ook 

rekening houdt met het publiek. Conventies hanteren met betrekking tot tekstsoorten, 

tekst- en alinea-opbouw, spelling, interpunctie en uiterlijke verzorging. Het schrijven van 

een artikel.                                                                                                                               

Herkansing middels B-variant.    



7 NE/K2 Basisvaardigheden toepassen m.b.t.              

Verwerven.                                                            

NE/K3 Strategieën kiezen en toepassen m.b.t. 

schrijfvaardigheid.                                               

NE/K6 Leesstrategieën hanteren, compenserend 

strategieën gebruiken wanneer de eigen 

taalkennis m.b.t. de schrijfopdracht tekort schiet.                                    

NE/K7 Schrijfstrategieën hanteren en toepassen.

C3

4 3 1

Dit PTA telt voor                          van het totale SE cijfer 

40%

50%

60%

100%

Schrijfdossier                                                                                                                                   

Je kunt een zakelijke email volgens de conventies schrijven. Het schrijven van een artikel 

en affiche. Schrijfstrategieën hanteren, compenserende strategieën kiezen en hanteren 

wanneer je eigen taalkennis tekortschiet. Schrijfdoel in teksten tot uitdrukkng brengen, 

waarbij je ook rekening houdt met het publiek.                                                   Conventies 

hanteren m.b.t. tekstsoorten, tekst- en alinea-opbouw, spelling, interpunctie en uiterlijke 

verzorging.                                                                                       Let op: kladversies 

moeten ondertekend worden, voordat de netversies worden gemaakt. De kladversies 

worden in de klas gemaakt.                                                              Herkansing middels 

aanpassen bestaande opdracht.                                                       Deadline inleveren 

dossier: In de week van 1 maart 2021

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

HD moet voldaan zijn 

(alle B-cijfers)=(2x alle C-cijfers) gedeeld door aantal cijfers uit de formule:(C3+C3+B4):3=cijfer                                                                                               

Eindberekeing:B1+C1+B2+C2+B3+B4+C3:10=eindcijfer

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

Berekening schoolexamen cijfer:

Aantal SE Toetsen




