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Schooljaar 2019-2020  
PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 

voor het vak  NEDERLANDS 
 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel HANDELINGSDEEL  
 
 

wanneer? soort opdracht over welke stof? hoeveel tijd 
moet je eraan 
besteden? 

opmerkingen WIJZIGINGEN I.V.M. 
CORONA 

oktober verwerkingsopdracht 
handelingsdeel 

het boek dat je 
gelezen hebt (fictie) 

8 uur indien deze opdracht onvoldoende 
beoordeeld wordt, krijg je een 
vervolgopdracht die je op school moet 
maken 
 

geen wijzigingen 

december verwerkingsopdracht 
handelingsdeel 

het boek dat je 
gelezen hebt (fictie) 

8 uur indien deze opdracht onvoldoende 
beoordeeld wordt, krijg je een 
vervolgopdracht die je op school moet 
maken 
 

geen wijzigingen 

maart verwerkingsopdracht 
handelingsdeel 

het boek dat je 
gelezen hebt (fictie) 

8 uur indien deze opdracht onvoldoende 
beoordeeld wordt, krijg je een 
vervolgopdracht die je op school moet 
maken 
 

geen wijzigingen 

juni verwerkingsopdracht 
handelingsdeel 

Naar aanleiding van 
een film die 
klassikaal is 
gekeken (fictie) 

8 uur indien deze opdracht onvoldoende 
beoordeeld wordt, krijg je een 
vervolgopdracht die je op school moet 
maken 

vervalt 

 
 
N.B.  1 boek mag vervangen worden door een Nederlandstalige film, in overleg met de docent. 
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Schooljaar 2019-2020  
 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  FRANS 

 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel HANDELINGSDEEL en AFSLUITENDE TOETS 
 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke 
stof? 

hoe 
lang 
duurt 
de 
toets? 

hoe zwaar 
telt de 
toets mee 
voor het 
school-
examen? 

hoeveel 
tijd moet 
je eraan 
besteden? 

waar wordt bij 
de beoordeling 
op gelet? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. CORONA 

pww 
januari 

schriftelijk signaal-
woorden 

50 
minuten 

10%   leer ook in 
zinsverband 
 

geen wijzigingen 

tussen 
21-29 
maart 

schriftelijk 
handelingsdeel 

leesopdracht, 
examenniveau 
KB 

75 
minuten 

  heb je de 
opdracht precies 
volgens de 
voorschriften 
uitgevoerd? 
 

inleveren in 
snelhechter 

inleveren in de 
proefwerkweek in 
juni 

april-mei mondeling 
handelingsdeel 

 10 
minuten 

 5 uur uitspraak en 
verstaanbaarheid 
voor een Frans 
persoon 
 

het zijn 
geleide 
zinnen via 
een 
situatieschets 

wordt getoetst in 
juni 
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Schooljaar 2019-2020  
 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  DUITS 

 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel HANDELINGSDEEL 
 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoeveel tijd 
moet je eraan 
besteden? 

waar wordt bij de 
beoordeling op gelet? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. CORONA 

april leesvaardigheid 
handelingsdeel 

3 tekstopdrachten 5 uur volledigheid van de 
uitvoering van de 
opdrachten 

de uitgevoerde 
opdrachten moeten 
door de docent met 
een voldoende zijn 
beoordeeld 
  

inleveren in de 
proefwerkweek in 
juni 
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Schooljaar 2019-2020  
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  ENGELS  

Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang 
duurt de 
toets? 

hoe zwaar telt 
de toets mee 
voor het 
schoolexamen? 

opmerkingen WIJZIGINGEN I.V.M. 
CORONA 

pww 
januari 

schriftelijk leesvaardigheid niveau 
KB 

50 minuten 10% neem je woordenboek 
(EN-NE) mee 

geen wijzigingen 

18-22 mei schriftelijk grammatica behandeld 
in leerjaar 3 

50 minuten 10% onregelmatige 
werkwoorden: niet uit 
het hoofd leren maar 
toe kunnen passen 

schuift door naar 
schooljaar 20/21 

 
Onderdeel HANDELINGSDEEL 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoeveel tijd 
moet je 
eraan 
besteden? 

waar wordt bij de 
beoordeling op 
gelet? 

opmerkingen WIJZIGINGEN I.V.M. 
CORONA 

september-
november 

lezen/ 
schriftelijk 
handelingsdeel 

samenvatten van 10 
Engelse artikelen; 
woordenlijst maken 
m.b.v. woordenboek 

10 uur afrondingsdatum 15 
december; docent 
deelt richtlijnen uit 

artikelen en 
verwerking netjes 
gebundeld in een 
snelhechter 

geen wijzigingen 

mei schriftelijk 
handelingsdeel 

samenstellen krant 5 uur afrondingsdatum 15 
april; samenwerken, 
vocabulaire, 
formuleren, 
grammatica 

krant moet netjes 
aangeleverd 
worden; richtlijnen 
worden uitgedeeld 

geen wijzigingen 
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Schooljaar 2019-2020 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  AARDRIJKSKUNDE 

 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 

wanneer? soort opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang duurt 
de toets? 

hoe zwaar telt de 
toets mee voor het 
schoolexamen? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. CORONA 

week 2-6 
december 

schriftelijk SE1. H1 Arm en 
rijk 

50 minuten 8% BuiteNLand H1. § 1 
t/m 16 

geen wijzigingen 

week 9-13 
maart 

schriftelijk SE2. H2 Bronnen 
van energie  
 

50 minuten 8% BuiteNLand H2. § 1 
t/m 16 

wordt getoetst in 
week 1-5 juni 

week 25- 
29 mei 

schriftelijk SE3. H3 Grenzen 
en identiteit 
 

50 minuten 9% BuiteNLand H3. § 1 
t/m 16 

wordt getoetst in 
de proefwerkweek 
in juni 

 
 
Onderdeel HANDELINGSDEEL  
 

wanneer? soort opdracht/ 
toets 

over welke 
stof? 

hoe lang duurt de 
toets? 

waar wordt bij de 
beoordeling op 
gelet? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. CORONA 

gehele 
jaar door; 
afronding 
in mei 

presentatie voor 
de klas met 
gebruik van bijv. 
Prezi of 
PowerPoint 
 

Arm en rijk de presentatie 
duurt 10 minuten 
Voorbereidingstijd 
100 minuten 

de docent reikt een 
format uit 

let ook op je 
presentatietechnieken 

wel Powerpoint 
maken, geen 
presentatie houden 
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Schooljaar 2019-2020 
 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  GESCHIEDENIS 

 
 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 
 

wanneer? soort opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang 
duurt de 
toets? 

hoe zwaar telt de 
toets mee voor het 
schoolexamen? 

opmerkingen WIJZIGINGEN I.V.M. 
CORONA 

week 11-
11 t/m 15-
11 

schriftelijk; open 
en gesloten 
vragen 

Sociale zekerheid en 
verzorgingsstaat in 
Nederland 

50 
minuten 

15% Geschiedeniswerkplaats 
hoofdstuk 2 
Infoboek en werkboek 
 

geen wijzigingen 

proefwerk-
week 
januari 

schriftelijk; open 
en gesloten 
vragen 

Nederlands-Indië en 
Indonesië  

50 
minuten 

15% Geschiedeniswerkplaats 
hoofdstuk 3 
Infoboek en werkboek 
 

geen wijzigingen 

week 23-3 
t/m 27-03 

schriftelijk; open 
en gesloten 
vragen 

Koude Oorlog 50 
minuten 

15% Geschiedeniswerkplaats 
hoofdstuk 5 
Infoboek en werkboek 
 

wordt getoetst in de 
proefwerkweek in juni 
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Schooljaar 2019-2020 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  ECONOMIE 

 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel HANDELINGSDEEL 
 
 

wanneer? soort opdracht/ 
toets 

over welke 
stof? 

hoe lang duurt de 
toets? 

waar wordt bij de 
beoordeling op gelet? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. 
CORONA 

september-
uiterlijk 
eind mei 

presentatie voor 
de klas met 
gebruik van bijv. 
Prezi of 
PowerPoint 
 

presentatie over 
een 
internationaal 
bedrijf (NV). 

de presentatie duurt 
10 minuten. Uiteraard 
kost dit de nodige 
voorbereidingstijd 

de docent legt de 
voorwaarden en criteria in 
een aparte les uit; ze worden 
digitaal beschikbaar gesteld. 

de presentatie 
verloopt 
volgens het 
format van de 
docent 

wel 
Powerpoint 
maken, geen 
presentatie 
houden 
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Schooljaar 2019-2020 
 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  WISKUNDE 

 
 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang 
duurt de 
toets? 

hoe zwaar telt de 
toets mee voor het 
schoolexamen? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. 
CORONA 

proefwerkweek 
januari 

schriftelijk Plaats en afstand (hoofdstuk 1) 
Kijken en redeneren (hoofdstuk 5) 

100 minuten 10% Passer, 
rekenmachine 
en geodriehoek 
meenemen 
 

geen 
wijzigingen 
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Schooljaar 2019-2020 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak NATUURKUNDE/SCHEIKUNDE 1 (NaSk-1)  

 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang 
duurt de 
toets? 

hoe zwaar telt 
de toets mee 
voor het 
schoolexamen? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. 
CORONA 

27 - 31 januari Digitaal 
 
 
 
 
 
Schriftelijk 
en digitaal 

Hfst 5 (online stencil): 
ioniserende straling (bouw van 
een atoom, soorten straling, 
dracht, radioactief verval, 
halveringstijd) 
 
Tekstboek Hfst 5: afbeelden 
(constructiestralen, vergroting 
berekenen) 
 

50 minuten 5% Rekenmachine, 
pen, potlood, 
gum en 
geodriehoek 
meenemen + 
Periodiek 
Systeem der 
Elementen 
(krijg je van de 
docent) 
 

geen 
wijzigingen 

Deadline: 28 
februari 2020. Drie  
inlevermomenten: 
eerste week na 
herfst-, kerst, en 
voorjaarsvakantie 
 

digitaal Praktische Opdracht Het Weer 
(onderdruk, bovendruk, 
dauwpunt, lading) 

Zelfgemaakte 
video 

5% Laptop geen 
wijzigingen 
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Schooljaar 2019-2020 
 

 
PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 

voor het vak  NATUURKUNDE/SCHEIKUNDE 2 (NaSk-2)  
 
 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang 
duurt de 
toets? 

hoe zwaar telt de 
toets mee voor 
het 
schoolexamen? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. 
CORONA 

27 – 31 januari 
proefwerkweek 

digitaal Hfst 5 (boek): schoonmaken  
(zuren, basen, zeep, hydrofiel, 
hydrofoob, hard water) 
 
Hfst 8 (boek): chemische 
reacties (rekenen aan reacties, 
reactieschema en vergelijkingen, 
wet van massabehoud) 
 

50 minuten 10% Rekenmachine, 
pen, potlood, 
gum en 
geodriehoek 
meenemen 
+ Periodiek 
Systeem der 
Elementen 
(krijg je van de 
docent) 

geen 
wijzigingen 

 
 
 
 
 
 



12 

 

Schooljaar 2019-2020 
 
 
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak  BIOLOGIE 

 
 
 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel AFSLUITENDE TOETSEN 
 
 

wanneer? soort 
opdracht/ 
toets 

over welke stof? hoe lang 
duurt de 
toets? 

hoe zwaar telt de 
toets mee voor het 
schoolexamen? 

waar 
moet je 
verder 
op 
letten? 

WIJZIGINGEN 
I.V.M. CORONA 

proefwerkweek 
januari 

Schriftelijk Organen en cellen 
Erfelijkheid 

50 minuten 10% Thema 1 
Thema 3 
 

geen wijzigingen 

20/4 t/m 25/4 Schriftelijk Ordening en evolutie 
Stevigheid en beweging 

50 minuten 10% Thema 4 
Thema 7 
 

wordt getoetst in de 
proefwerkweek in 
juni 
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Schooljaar 2019-2020  
 

PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 
voor het vak KUNSTVAKKEN 1 (KV1)  

Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3 
Onderdeel HANDELINGSDEEL 
 

Het vak KV1 wil je laten kennismaken met verschillende kunstvormen. Kunst is veel dichterbij dan je denkt. Je kunt bij kunst denken aan 

theater, muziek, dans, film, mode en kleding, beeldende kunst, fotografie, architectuur en de kunst in je eigen omgeving. 

Je neemt dit jaar deel aan vier verschillende culturele activiteiten. Dit kun je alleen doen maar met een groep(je) mag natuurlijk ook. 

Kunstvormen of culturele activiteiten kunnen voor 3vmbo onderdeel van een project zijn. Daarnaast kun je ook zelfstandig naar een leuke 

tentoonstelling, gezellig naar de film, lachen in het theater om een cabaretier, naar een dansvoorstelling, een muziekconcert of bijzondere 

architectuur bekijken. 

Je bereidt je voor, gaat op pad en laat achteraf zien wat je hebt meegemaakt.  

 

wanneer? soort opdracht over welke stof? hoeveel 
tijd moet je 
eraan 
besteden? 

waar wordt 
bij de 
beoordeling 
op gelet? 

opmerkingen WIJZIGINGEN 
I.V.M. 
CORONA 

Week 35 
t/m 42 
Oriënteren  

Je begint met 
het aanleggen 
van een 
DOSSIER,  
over jezelf en 
kunst & cultuur.  
Je onderneemt 
een culturele/ 
kunstzinnige 
activiteit en 
reflecteert 
hierop. 

Een inleiding op alle 
onderdelen van dit 
vak. 
Maak je culturele 
zelfportret: Is cultuur 
leuk voor jou of niet? 
Kun je er wat mee of 
niet? 
De leerling maakt 
hier een verslag 
over volgens de 
richtlijnen van het 
PTA.  

10 uur Het bijwonen 
van de 
activiteit en 
de reflectie 
op de 
activiteit 

Je docent bepaalt de keuze van de 
activiteit. De reflectie mag door 
middel van een schriftelijk of digitaal 
verslag, of met video of foto’s, of met 
behulp van PowerPoint. 
Bij een onvoldoende beoordeling 
krijg je een vervolgopdracht die je op 
school moet maken. 

geen 
wijzigingen 
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Week 43 
Theater-
voorstelling 
 
 
 

Je onderneemt 
een culturele/ 
kunstzinnige 
activiteit en 
reflecteert 
hierop. 

De leerling bekijkt 
een 
theatervoorstelling 
en maakt hier een 
verslag over volgens 
de richtlijnen van het 
PTA.  
 

10 uur Het bijwonen 
van de 
activiteit en 
de reflectie 
op de 
activiteit 

Jij bepaalt de keuze van de activiteit. 
De reflectie mag door middel van 
een schriftelijk of digitaal verslag, of 
met video of foto’s, of met behulp 
van PowerPoint. 
Bij een onvoldoende beoordeling 
krijg je een vervolgopdracht die je op 
school moet maken. 
 

geen 
wijzigingen 

Week 43 
t/m 50 
Theater 

Je onderneemt 
een culturele/ 
kunstzinnige 
activiteit en 
reflecteert 
hierop. 

De leerling ervaart 
onderdelen die te 
maken hebben met 
theater en maakt 
hier een verslag 
over volgens de 
richtlijnen van het 
PTA.  
 

10 uur Het bijwonen 
van de 
activiteit en 
de reflectie 
op de 
activiteit 

Je docent bepaalt de keuze van de 
activiteit. De reflectie mag door 
middel van een schriftelijk of digitaal 
verslag, of met video of foto’s, of met 
behulp van PowerPoint. 
Bij een onvoldoende beoordeling 
krijg je een vervolgopdracht die je op 
school moet maken. 

geen 
wijzigingen 

Week 2 t/m 
7 
Fotografie 

Je onderneemt 
een culturele/ 
kunstzinnige 
activiteit en 
reflecteert 
hierop. 

De leerling 
fotografeert aan de 
hand van 
verschillende 
opdrachten volgens 
de richtlijnen van het 
PTA. 
 

5 uur Het bijwonen 
van de 
activiteit en 
de reflectie 
op de 
activiteit 

Jij bepaalt de keuze van de activiteit. 
De reflectie mag door middel van 
een schriftelijk of digitaal verslag, of 
met video of foto’s, of met behulp 
van PowerPoint. 
Bij een onvoldoende beoordeling 
krijg je een vervolgopdracht die je op 
school moet maken. 
 

geen 
wijzigingen 

Week 8 t/m 
17 
Film 

Je onderneemt 
een culturele/ 
kunstzinnige 
activiteit en 
reflecteert 
hierop. 

De leerling gaat naar 
EYE en een film met 
de klas en maakt 
hier een verslag van 
volgens de 
aangegeven 
richtlijnen van het 
PTA. 

10 uur Het bijwonen 
van de 
activiteit en 
de reflectie 
op de 
activiteit 

Jij bepaalt de keuze van de activiteit. 
De reflectie mag d.m.v. een 
schriftelijk of digitaal verslag, of met 
video of foto’s, of met behulp van 
PowerPoint.  
Bij een onvoldoende beoordeling 
krijg je een vervolgopdracht die je op 
school moet maken. 

vervalt 
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Schooljaar 2019-2020 
PROGRAMMA van TOETSING  en AFSLUITING 

voor het vak BEWEGINGSONDERWIJS 
Afdeling VMBO theoretische leerweg 
Leerjaar 3                

  WIJZIGINGEN I.V.M. CORONA 

Frisbee 1. Het spelen van 5 tegen 5 waarbij er altijd drie aanspeelmogelijkheden zijn  
2. De frisbee snel kunnen verwerken met zicht op het veld  
3. Alle spelers in het veld benutten 
4. Het spel zelfstandig in stand houden  
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Voetbal 
 

1. Het spelen van 5 tegen 5 waarbij er altijd drie aanspeelmogelijkheden zijn  
2. De bal kunnen verwerken met zicht op het veld  
3. Alle spelers in het veld benutten 
4. Het spel zelfstandig in stand houden  
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Softbal 
 

1. Vanuit een toss de bal kunnen slaan  
2. Een geslagen bal kunnen verwerken 
3. De regel van vrije en gedwongen loop kunnen toepassen  
4. Verschillende posities in het veld kunnen spelen 
5. Het spel zelfstandig kunnen vormgeven 
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Bewegen op muziek 
 

1. Korte danscombinatie kunnen uitvoeren 
2. Zelf een korte danscombinatie in elkaar kunnen zetten 
3. Stijldansen afsluiten (Ballroomdans) 
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Hockey 
 

1. Het spelen van 4 tegen 4 met positiespel 
2. De keeper gebruiken als aanspeelpunt (ruitopstelling)  
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Atletiek 
 

1. Kogelstoten > 9 m 
2. Manegeloop < 19 min 
3. Hoogspringen > 1,10 m              
4. Verspringen > 2,5 m  
5. Sprint 60 meter < 13 sec 
6. Speerwerpen > 12,5 m 

schuift door naar schooljaar 20/21 
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Basketbal 
 

1. Spelvorm 4 tegen 4 kunnen spelen  
2. Het spel zelfstandig kunnen spelen  
3. Loopregel en second dribble-regel kunnen hanteren  
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Badminton 
 

1. Een 1 tegen 1 spelvorm spelen waarbij het hele veld wordt benut  
2. In een spelvorm verschillende slagen kunnen toepassen (clear, smash, 

drop, lob en serves o.h.)  
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Kracht en 
uithoudingvermogen 
 

1. Kennis van de principes van krachttraining 
2. Basiskennis gezonde leefstijl  
3. Shuttletest minimaal 7 minuten 
4. Coopertest minimaal 2100 meter 
5. Circuit lessen actief deelnemen   
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Turnen 
 

1. Mini-trampoline: wendsprong kunnen uitvoeren en kunnen ondersteunen  
2. Ringzwaaien met halve draai 
3. Vanuit een mini-trampoline een AO-salto met de ringen 
4. Vanaf de kast een salto VO naar een verhoogd vlak 
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Volleybal 
 

1. Het spelen van 4 tegen 4 waarbij er altijd twee aanspeelmogelijkheden 
zijn  

2. De bal snel kunnen verwerken met zicht op het veld  
3. Alle spelers in het veld benutten 
4. Het spel zelfstandig in stand houden  
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Wintersportdag 1. Actieve deelname aan het onderdeel schaatsen 
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Zelfverdediging   
 

1. Te allen tijde jezelf kunnen beschermen 
2. Verschillende stoten kunnen toepassen 
3. Verschillende trappen kunnen uitvoeren 
 

schuift door naar schooljaar 20/21 

Geslaagd indien: 
 

1. Actief is deelgenomen aan minimaal 75% van de lessen. 
2. 75% van alle handelingsdelen gehaald is. 
 

 

 


