
 

PvO leerjaar 3 

leerweg: basis & kader 

vak: Nederlands 

Periode Code Wat wordt er getoetst? 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Toetsvorm Weging 

1 NE2223-

3BK01 
Kijken & luisteren 

-doelen benoemen 

-belangrijkste elementen weergeven 

-mening geven 

-instructie uitvoeren 

Theoriebundel blz. 42 

-schriftelijk 

-45 minuten ** 

 

1 

1 NE2223-

3BK02 

 

Bloktoets 1 *  

begrijpend lezen + schrijven 

-begrijpend lezen: 

*tekstdoel 

*lay-out 

*verbanden 

Theoriebundel blz. 8-9 

-schrijven: 

*artikel 

-schriftelijk, digitaal 

-90 minuten ** 

 

3 



*spreektaal/schrijftaal 

*samenvatten 

Theoriebundel blz. 14, 15, 24 

2 NE2223-

BK03 
Spreekvaardigheid 

-individuele presentatie geven 

-mondeling 

-15 minuten 

1 

2 NE2223-

3BK05 
Bloktoets 2 * 

begrijpend lezen + schrijven 

-begrijpend lezen: 

*feiten/meningen/argumenten 

*onderwerp/hoofdzaak/hoofdgedachte 

*tekst en beeld 

Theoriebundel blz. 10-11 

-schrijven: 

*zakelijke brief 

*spreektaal / schrijftaal 

*samenvatten 

Theoriebundel blz. 14, 18, 19, 24 en 38 

-schriftelijk, digitaal 

-90 minuten ** 

 

3 

Berekening overgang: 

(k&l * 1) + (bloktoets 1 * 3) + (spreekvaardigheid * weging) + (bloktoets 2 * 3 / 8 = cijfer  

 

De leerling mag aan het eind van het schooljaar een onderdeel herkansen. 



 

*   De leerling mag aan het einde van het schooljaar één van de twee aangegeven toetsen herkansen (t.w. Bloktoets 1 of Bloktoets 2) 
** De vermelde toetsduur is inclusief extra tijd voor leerlingen met dyslexie 

 

  



PvO leerjaar 3 

leerweg:BB 

vak: Economie 

Periode Code Wat wordt er getoetst? 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Toetsvorm Weging 

1 ecb01 Praktische opdracht over consumptie.  

De opdracht gaat over de hoofdstukken in je boek die gaan over de exameneenheid 

consumptie. Dit kan je vinden in de inleiding van je boek. 

Praktische opdracht 

 

1 

2 ecb02 Praktische opdracht over arbeid en productie. 

De opdracht gaat over de hoofdstukken in je boek die gaan over de exameneenheid 

arbeid en productie. Dit kan je vinden in de inleiding van je boek. Bij deze opdracht 

ga je zelf een toets maken. 

Praktische opdracht 1 

2 ecb03 Praktische opdracht over internationale ontwikkelingen. 

De opdracht gaat over de hoofdstukken in je boek die gaan over de exameneenheid 

internationale ontwikkelingen. Dit kan je vinden in de inleiding van je boek. Bij deze 

opdracht ga je onderzoek doen naar een de Europese Unie en een land buiten 

europa. 

Praktische opdracht 1 

2 ecb04 Procenten. Voor dit cijfer moet je een toets maken over procent sommen. 

Gedurende het schooljaar hebben we hier mee geoefend.  

Schriftelijke toets 1 

Berekening overgang: 

(ecb01) + (ecb02) + (ecb03) + (ecb04) / 4 = cijfer  

 



De leerling mag aan het eind van het schooljaar ecb04 herkansen. 

 

 

  



PvO leerjaar 3 2022-2023 
leerweg: BB en KB 

vak: Engels 
Periode Code Wat wordt er getoetst? 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Toetsvorm Weging 

1 EN101 

 
Unit test 1: 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 
leesvaardigheid 

 

 

Schriftelijk, MVT 
K2/K3/K4 

 

2 

1 EN102 

 
Unit test 2: 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 
luistervaardigheid 

 

 

Schriftelijk, MVT 
K2/K3/K5 

 

 

2 

1 EN103 

 
Module listening:  kijk-en luistertoets; Engels gesproken zonder ondertiteling. 

 
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 

 

2 

2 EN201 

 
Unit test 3: 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. 

Schriftelijk, MVT 
K2/K3/K7 

 

 

 

2 



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

 

 

2 EN202 

 
Unit test 4: woorden, zinnen, grammatica, schrijf- 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 
leesvaardigheid 

 

 

Schriftelijk, MVT 
K2/K3/K4 

 

 

 

2 

2 EN203 

 
Module Speaking : vakoverstijgende opdracht & presentatie 
 
De leerling maakt een vakoverstijgende opdracht niet gelieerd aan de sector maar aan de toekomstvisie 
van de leerling met het oog op zijn beroepskeuze en presenteert deze door middel van een powerpoint 
presentatie, poster of folder in het Engels. 

 

Schriftelijk & mondeling, MVT 
K1/K6 

 

 

 

2 

Berekening overgang: 
(EN101 * 2) + (EN102 * 2) + (EN103* 2) + (EN201 * 2) + (EN202 * 2) / + (EN203*2)  12 = cijfer 

 

 

 
* de leerling mag aan het einde van het schooljaar een van de twee toetsen herkansen, t.w. of unit 1 of unit 3. 

 

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 

K7 - schrijfvaardigheid 

 



 

  

 



 

 

  

PvO leerjaar 3 
leerweg:Basis 

vak: Wiskunde 
Periode Code Wat wordt er getoetst? 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Toetsvorm Weging 

1 WI101 Grafieken, Plaatsbepalen en Statistiek 
 

Schriftelijk, 
45 min 

1x 

1 WI102 Rekenen en Kijken en redeneren 
 

Schriftelijk, 
45 min 

1x 

2 WI103 Verhoudingen en procenten en Omtrek en oppervlakte 
 

Schriftelijk, 
45 min 

1x 

2 WI104 Werken met formules en Schattend rekenen 
 

Schriftelijk, 
45 min 

1x 

2 WI105 Inhoud, Formules en terugrekenen en Grafen 
 

Schriftelijk, 
45 min 
Niet herkansbaar 

1x* 

     

Berekening overgang: 
(WI101 * 1) + ( WI102 * 1) + ( WI103 * 1) +  (WI104 * 1) +  (WI105 * 1) / 5 = cijfer  

 
De leerling mag aan het eind van het schooljaar een onderdeel herkansen. 

 



 

PvO leerjaar 3 basis 

leerweg: alle profielen 

vak:LO 

Periode Code Wat wordt er getoetst? 

Wat moet je kennen en kunnen? 

Toetsvorm Weging 

 

 

Periode 

1 en 2 

LO1b Competentie: samenwerken (deel 1) 

 

Praktijk 0x 

LO2b Competentie:  hulpvaardigheid en samenwerken (deel 1) Praktijk 0x  

LO3b Competentie: actief meedoen en omgaan met winst en verlies (deel 1) Praktijk 0x  

LO4b Competentie: samenwerken (deel 2) Praktijk 0x 

LO5b Competentie:  hulpvaardigheid en samenwerken (deel 2) Praktijk 0x 

LO6b Competentie: actief meedoen en omgaan met winst en verlies (deel 2) Praktijk 0x 

Berekening overgang: 

 

Alle onderdelen moeten afgesloten worden met minimaal een voldoende. 

 

 

 

 



 

 

PvO Leerjaar 3 
Leerweg: basis 

Vak: natuurkunde 
Periode Code Wat wordt er getoetst? 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Toetsvorm Weging 

1 
Nask3bb01 

H1 
 

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. 
 

schriftelijk 1 

1 
Nask3bb02 

H2 

De kandidaat kan: - de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en 
de beperking van geluidshinder toelichten. 
 

schriftelijk 1 

1 
Nask3bb03 

H4 

De kandidaat kan: − elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen 
uitvoeren − beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende 
apparaten beargumenteren.  
 

schriftelijk 1 

2 
Nask3bb04 

H8 

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. 

schriftelijk 1 

2 
Nask3bb05 

H7 

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. 
 

schriftelijk 1 



2 
Nask3bb06 

H10 

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. 
 

schriftelijk 1 

Berekening overgang: 
 

(Nask3bb01*1) + (Nask3bb02* 1) + (Nask3bb03* 1) + (Nask3bb04 * 1) + (Nask3bb05* 1) +  
(Nask3bb06 * 1) / 6 = cijfer  

 
De leerling mag aan het eind van het schooljaar een onderdeel herkansen. 

 


