
 

PTA Engels TL 2022-2023 klas 4 

 

 

Periode Code Eindtermen / deeltaken: 

wat moet je kennen en kunnen? 

 

Toetsvorm Herkansing 

ja/nee? 

Weging 

1 EN301 

 

Unit test : woorden, zinnen, grammatica en luistervaardigheid** 

 

De leerling kan de Nederlandse of Engelse vertaling van woorden uit het hoofdstuk geven in een context. Tevens 

kan de leerling de expressions van de unit in het Engels weergeven en gebruiken in een context daarnaast kan de 

leerling de grammatica van het hoofdstuk op een juiste manier in een context toepassen. 

Bij ieder hoofdstuk wordt daarnaast de vaardigheid die dat hoofdstuk centraal stelt getoetst, hier is dat luisteren** 

Schriftelijk, MVT 

K2/K3/K5 

Ja* 2 

1 EN302 Module listening: kijk-en luistertoets, gelieerd aan de eigen sector 

 

De leerling kan kijken en luisteren naar een Engelstalig programma gelieerd aan de eigen sector van de leerling. De 

leerling beantwoordt meerkeuze/open vragen over het programma 

Schriftelijk, MVT 

K1/K5 

 

 

Nee 2 

1 EN303 Unit test : woorden, zinnen, grammatica en schrijfvaardigheid** 

 

De leerling kan de Nederlandse of Engelse vertaling van woorden uit het hoofdstuk geven in een context. Tevens 

kan de leerling de expressions van de unit in het Engels weergeven en gebruiken in een context daarnaast kan de 

leerling de grammatica van het hoofdstuk op een juiste manier in een context toepassen. 

Bij ieder hoofdstuk wordt daarnaast de vaardigheid die dat hoofdstuk centraal stelt getoetst, hier is dat schrijven** 

Schriftelijk, MVT 

K2/K3/K4/K5 

 

nee 2 



2 EN401 Unit test : woorden, zinnen, grammatica en leesvaardigheid** 

 

De leerling kan de Nederlandse of Engelse vertaling van woorden uit het hoofdstuk geven in een context. Tevens 

kan de leerling de expressions van de unit in het Engels weergeven en gebruiken in een context daarnaast kan de 

leerling de grammatica van het hoofdstuk op een juiste manier in een context toepassen. 

Bij ieder hoofdstuk wordt daarnaast de vaardigheid die dat hoofdstuk centraal stelt getoetst, hier is dat lezen** 

Schriftelijk,  MVT 

K2/K3/K4 

 

Ja * 

 

2 

2 EN402 Unit test: woorden, zinnen, grammatica en spreekvaardigheid** 

 

De leerling kan de Nederlandse of Engelse vertaling van woorden uit het hoofdstuk geven in een context. Tevens 

kan de leerling de expressions van de unit in het Engels weergeven en gebruiken in een context daarnaast kan de 

leerling de grammatica van het hoofdstuk op een juiste manier in een context toepassen. 

Bij ieder hoofdstuk wordt daarnaast de vaardigheid die dat hoofdstuk centraal stelt getoetst, hier is dat spreken** 

Schriftelijk, MVT 

K2/K3/K4/K6 

             nee 2 

2 EN403 Module speaking:  vakoverstijgende opdracht & presentatie 

 

De leerling maakt een vakoverstijgende opdracht niet gelieerd aan de sector en presenteert deze door middel van 

een powerpointpresentatie/Prezi in het Engels. 

Schriftelijk 

&mondeling, MVT 

K1/K6/V4 

 

nee 2 

 

Berekening cijfer schoolexamen: 

(EN301 * 2) + (EN302 * 2) + *(EN 303 *2) + (EN401* 2) + (EN402 * 2) + (EN 403*) / 12 = cijfer SE vak 

 

  ja*      De leerling  mag een van de twee toetsen herkansen.  

 

verklaring eindtermen: 



K1 - oriëntatie op leren en werken  

K2 -basisvaardigheden 

K3 - leervaardigheden in de moderne vreemde talen 

K4 - leesvaardigheid 

K5 - luister- en kijkvaardigheid 

K6 - gespreksvaardigheid 

K 7 – schrijfvaardigheid 

 V4 – verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

 

 

 


