
 

PTA Engels BB en KB 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 het eigen profiel 

 

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 

 

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 

 

 

 



 

 

PTA Wiskunde 4 Basis 2022-2023 
Periode Code Eindtermen / deeltaken: 

wat moet je kennen en 

kunnen? 
 

Inhoud 

onderwijsprogramma;  
wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur 

en code 
Herkansing 

ja/nee? 
Weging 

1 

WI101 Statistiek en Maten omrekenen 
WI/K/1/2/3/5/7/8 

Hoofdstuk 1 en 2  Schriftelijk 
 

ja 1 

1 

WI102 Formules en Hoeken en symmetrie 
WI/K/1/2/3/4/6/8 

Hoofdstuk 3 en 4 Schriftelijk 
 

ja 1 

 
2 

WI103 Rekenen en Omtrek, 

oppervlakte en inhoud 
WI/K/1/2/3/5/6/8 

Hoofdstuk 5 en 6 Schriftelijk 
 

ja 1 

 
2 

WI103 Grafieken en Meten en kijken 
WI/K/1/2/3/4/5/6/8 

Hoofdstuk 7 en 8 Schriftelijk 
 

nee 1 

Berekening cijfer schoolexamen: 
(W4B1 + W4B2 + W4B3 + W4B4) / 4 = cijfer SE wiskunde klas 4 

Per schooljaar is er een gezamenlijk herkansingsmoment waarop de leerling een van de schriftelijke, met ‘ja’ aangeduide, toetsen mag 

herkansen. 
Het PTA is onder voorbehoud van wijzigingen in de syllabus. 

 

 

  



 

PTA Natuurkunde Leerjaar 4 BB 

Periode Code Eindtermen / deeltaken: 

wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, 

 -duur en 

code  

Herkansing 

ja/nee? 

Weging 

1 K 1,2,3,9 

De kandidaat kan:  

− de werking van verschillende soorten 

krachten en de druk van een voorwerp op de 

ondergrond beschrijven en in 

evenwichtssituaties kwalitatief de 

hefboomwet toepassen − bij een bewegend 

voorwerp diagrammen interpreteren, krachten 

samenstellen en de gemiddelde snelheid 

berekenen − veiligheidsmaatregelen in het 

verkeer uitleggen en toepassen. 

H3 Kracht en veiligheid/ 

Krachten 

 

Theorietoets 

1 lesuur 

Nask34b02 

Ja* 1 

1 K 1,2,3,5,9 

De kandidaat kan:  

− de werking van verschillende soorten 

krachten en de druk van een voorwerp op de 

ondergrond beschrijven en in 

evenwichtssituaties kwalitatief de 

hefboomwet toepassen − bij een bewegend 

voorwerp diagrammen interpreteren, krachten 

samenstellen en de gemiddelde snelheid 

berekenen − veiligheidsmaatregelen in het 

verkeer uitleggen en toepassen. 

H5 Kracht en veiligheid/ 

Verkeer (snelheid en bewegen) 

Theorietoets 

1 lesuur 

Nask4bb03 

Ja* 1 



1 K 1,2,3,6 

De kandidaat kan:  

− het proces van verbranden beschrijven en de 

verspreiding en isolatie van warmte verklaren 

en toepassen − de manieren van opwekking van 

elektrische energie en de gevolgen ervan 

beschrijven. 

H2 Verbranden en Verwarmen 

Theorietoets 

1 lesuur 

Nask4bb04 

 

Ja* 1 

2 K 1,2,3,5 

De kandidaat kan:  

− elektrische schakelingen ontwerpen en 

analyseren en hierover berekeningen 

uitvoeren − beveiligingen voor elektriciteit 

verklaren en toepassen en keuzes tussen 

verschillende apparaten beargumenteren − de 

werking van de dynamo en de transformator 

beschrijven met begrippen uit het magnetisme. 

H7 Elektrische energie/ 

Elektrische Energie in huis 

Theorietoets 

1 lesuur 

Nask4bb05 

 

Ja* 1 

2 K 1,2,3,4,10 

De kandidaat kan: − de bouw van stoffen en 

materialen beschrijven in termen van 

moleculen en atomen − het gedrag van atomen 

en moleculen in de verschillende fasen 

uitleggen. 

H1 Bouw van de materie/ 

Stoffen en materialen 

Theorietoets 

1 lesuur 

Nask4bb01 

 

Ja* 1 



2 K 1,2,3,7 

De kandidaat kan:  

− rechtlijnige lichtstralen, verschillende 

soorten lichtbundels, schaduwvorming, 

kleurvorming en verschillende soorten 

straling toepassen − verschillende soorten 

lenzen herkennen en de werking van de vlakke 

spiegel en de bolle lens toepassen − 

beeldvorming bij het menselijk oog en 

oogafwijkingen toepassen. 

H4 Licht en Beeld 

Theorietoets 

1 lesuur 

Nask4bb06 

 

Ja* 1 

Berekening cijfer: 

(Nask4bb01 * 1) + (Nask4bb02 * 1) + (Nask4bb03 * 1) + (Nask4bb04 * 1) + (Nask4bb05 * 1) + (Nask4bb06 * 1) / 6 = cijfer SE vak 4e jaar 

 

Herkansing:  * Aan het eind van het jaar mag 1 toets herkanst worden 

 

PTA is onder voorbehoud van wijzigingen in de syllabus. 

 

  



 

pta Nederlands – 4e klas basis en kader 2022-2023  
Periode Naam/code kerndoelen Eindtermen/deeltaken 

Wat moet je kennen/kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma: wat ga je 
hiervoor doen? 

Toetsvorm, duur, 
code 

Herkansbaar 
ja/nee 

Weging 
 

3 Bloktoets begrijpend 
lezen + schrijven * 
 
K/2 K/3 K/6 
K/1 K/2 K/7 
 

-begrijpend lezen: 
*hoofd- en bijzaken 
*tekstdelen en deelonderwerpen 
 
-schrijven: 
*zakelijke e-mail 
 

-teksten lezen 
-vragen beantwoorden 
-begrippen leren 
-theorie leren 
-schrijfopdrachten maken 
-nabespreken 
-diverse verwerkingsopdrachten (o.a. spellen) 

-schriftelijk, digitaal 
-90 minuten ** 
 
NE2223-4BK01 

ja 3 

4 
(start in 
3) 

Gespreksvaardigheid 
 
K/1 K/2 K/3 K/5 

-individueel intakegesprek mbo -voorbereiden via opdrachten in de klas -mondeling 
-15 minuten 
 
NE2223-4BK02 

nee 1 

4 Theorietoets * 
  
K/2 K/3 K/4 K/5 K/6 K/7 

-de theorie voor het vak Nederlands kennen, 
herkennen en omschrijven (begrijpend lezen, 
schrijven, spelling, kijk- en luistervaardigheid) 
Theoriebundel blz. 7 t/m 42 

-de theorie uit de Theoriebundel Nederlands 
leren 
 -de theorie toepassen bij de diverse 
onderdelen (begrijpend lezen, kijken en 
luisteren, spelling) 

-schriftelijk, digitaal 
-45 minuten ** 
 
 NE2223-4BK03 

ja 1 

4 Woordenschattoets * 
 
K/2 K/3 

-lijsten “Belangrijke woorden en begrippen” 
3e en 4e klas kennen, herkennen en kunnen 
toepassen 
-lijst “Examentermen” uit de Theoriebundel 
kennen en herkennen 
Theoriebundel blz. 41 

-oefeningen maken 
-lijsten “Belangrijke woorden en begrippen” 3e 
en 4e klas leren 

-schriftelijk, digitaal 
-45 minuten ** 
 
NE2223-4BK04 

ja 1 

 
*   De leerling mag aan het einde van het schooljaar één van de drie aangegeven toetsen herkansen (t.w. Bloktoets of Theorietoets of Woordenschattoets) 
** De vermelde toetsduur is inclusief extra tijd voor leerlingen met dyslexie 

 
 


