
 

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 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 

 

 



 

 

PTA Wiskunde 4 Kader 2022-2023 
Period

e 
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 Grafieken en vergelijkingen en 
Vlakke meetkunde 
WI/K/1/2/3/4/6/8 
 

Hoofdstuk 1 en 2  Schriftelijk 
50 min 
W4K1 

ja 1 

1 

WI102 Machtsverbanden en Rekenen 
WI/K/1/2/3/4/5/8 

Hoofdstuk 4 en 5 Schriftelijk 
50 min 
W4K2 

ja 1 

 
2 

WI103 Goniometrie en Exponentiële 

formules 
WI/K/1/2/3/4/6/8 
 

Hoofdstuk 6 en 7 Schriftelijk 
50 min 
W4K3 

ja 1 

 
2 

WI104 Ruimtemeetkunde en 

Informatieverwerking 
WI/K/1/2/3/6/7/8 
 

Hoofdstuk 8 en 3 Schriftelijk 
50 min 
W4K4 

nee 1 

Berekening cijfer schoolexamen: 
(W4K1 + W4K2 + W4K3 + W4K4) / 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 Maatschappijkunde KB klas 4 

Period
e 

Code Eindtermen / deeltaken: 
wat moet je kennen en kunnen? 

 

Inhoud 
onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvor
m en 

code  

Herkansin
g ja/nee? 

Wegin
g 

P1 

 
ML2/K/2 
ML2/K/3 
ML2/K/4 

 
De kandidaat kan o.a.:  

De opgedane kennis over politieke partijen, 
stromingenen en  standpunten benoemen, herkennen 
en verwerken in een praktische opdracht.  

 
 

Politiek en beleid 
 

 
Schriftelijk 

en 
Praktisch 

 
MASKPOL1 

 

 
Nee 

 
1 

P1, P2 

 
ML2/K/2 
ML2/K/3 

 
De kandidaat kan:  

- Nederland typeren als een parlementaire democratie in 
een rechtsstaat en als een constitutionele monarchie  

- uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand 
komt, de invloed van de Europese Unie daarin 
aangeven/herkennen, en noemen/herkennen hoe 
Europese besluiten tot stand komen  

- mogelijkheden beschrijven die individuele burgers en 
belangen- of pressiegroepen hebben om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden  

- van politieke partijen en stromingen standpunten en de 
uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren. 
 

 

 
 

Politiek en beleid 

 

 
Schriftelijk 

 
Proefexamen 

 
MASKPOL2 

 

 
 

Ja 

 
1 

 
 
 

P2 

 
ML2/K/2  
ML2/K/3 
ML2/K/8 

 
De kandidaat kan o.a.:  

- De opgedane kennis over het onderwerp criminaliteit 
toepassen bij een praktische opdracht. 

 

 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 

 
Schriftelijk 

en 
Praktisch 

 
MASKCR1 

 

 
Nee 

 
1 



 

 

 

 

  

 
 

P2 

 
ML2/K/2  
ML2/K/3 
ML2/K/8 

 
De kandidaat kan:  

- de aard, ontwikkeling en omvang van criminaliteit als 
maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven  

- principes van de rechtsstaat herkennen in het straf- en 
procesrecht  

- oorzaken van criminaliteit herkennen en beschrijven  
- de rol van overheidsorganen ter bestrijding van 

criminaliteit aangeven, verschillende 
beleidsmaatregelen en kenmerkende visies van 
politieke stromingen onderscheiden, en effectiviteit en 
wenselijkheid van beleidsmaatregelen beoordelen  

- de doelen van straffen en maatregelen onderscheiden. 
 

 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 

 
Schriftelijk 

 
Proefexamen 

 
MASKCR1 

 
 

 
Nee 

 
1 

Berekening cijfer schoolexamen: 

 
(MASKPOL1kb x 1) + ( MASKPOL2kb x 1) + ( MASKCR1kb x 1) + (MASKCR2kb x 1)  / 4 = cijfer SE vak 

 
PTA is onder voorbehoud van wijzigingen in de sylabus. 

 

 
 



 

PTA Biologie Leerweg 4 kader  

Period

e 

Code Eindtermen / deeltaken: 

wat moet je kennen en kunnen? 

 

Inhoud 

onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvor

m, -duur 

en code  

Herkansin

g ja/nee? 

Wegin

g 

1 

Bi/K/4 

Bi/K/6 

 

 

De kandidaat kan o.a: De namen van organismen opzoeken en 

de delen waaruit ze zijn samengesteld 

De relaties noemen die ze onderling en met hun omgeving 

hebben. 

Kenmerken van  insectenbloemen en windbloemen benoemen 

Delen waaruit zaadplanten zijn opgebouwd, hun functies 

beschrijven aangeven welke delen van planten 

voedingsmiddelen en /of grondstoffen leveren voor de mens. 

Thema Planten  Schriftelijk  

40 min  

Bio4b01 

ja 1 

1 

Bi/k/3 

Bi/K/4 

Bi/K/6 

Bi/K/12 

Bi/K/13 

De kandidaat kan: De afbeeldingen van de: de cellen van dieren, 

planten,  schimmels en bacteriën kunnen benoemen. 

De afbeeldingen van: De huid, het oog en het oor kunnen 

benoemen. 

De afbeeldingen van het mannelijk en vrouwelijk 

voortplantingsstelsel kunnen benoemen.    

 Boekje examentraining  

Klas 3 examenprogramma  

Schriftelijk  

40min 

Bio4b02 

nee 1 

1 Bi/K/5 

Bi/K/6 

Bi/K/7 

De kandidaat kan o.a.: de rol van schimmels en bacteriën in het 

milieu noemen en toelichten. 

De rol van schimmels in het milieu en de biotechnologie nemen 

en toelichten. 

Met behulp van een determinatietabel de Nederlandse naam 

opzoeken van diersoorten die veel in Nederland voorkomen. 

De verbanden aangeven tussen  vorm, bouw, leefwijze van 

organismen en de omgeving  waarin  ze leven 

Thema Ecologie  Schriftelijk  

40 min 

Bio4b03 

 

 

ja 1 



Noemen welke relaties er zijn tussen organismen bij de 

energiestromen in een ecosysteem.    

2  

Bi/K/9 

De kandidaat kan o.a.: De vorm en functie van het 

verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en 

uitscheidingsstelsel beschrijven en hun onderling verband 

toelichten. 

De voedingsstoffen en hun functies  voor het lichaam benoemen 

en de relatie ervan met de voedingsadviezen toelichten. 

Uitleggen wat kan gebeuren bij ondervoeding, bij overmatig 

gebruik van voedsel, alcohol en medicijnen. 

 

Thema Voeding en Vertering  Schriftelijk  

40 min 

Bio4b04 

nee 1 

2  

Bi/K/9 

B/k/10 

De kandidaat kan o.a: Lymfevaten, bloedvaten en de onderdelen 

van het hart benoemen, in afbeeldingen aanwijzen en de 

functies en werking beschrijven, met inbegrip van details en 

problemen met de bloedsomloop. 

De Delen van het ademhalingsstelsel noemen. In afbeeldingen 

kunnen aanwijzen en functies en werking beschrijven. 

Voordelen ademhalen door de neus in vergelijking met 

ademhaling via de mond . 

Kwaliteit van ingeademde lucht in verband met astma, 

bronchitis, longemfyseem en hooikoorts. 

Lever en nieren met urineleiders en urineblaas en buis noemen, 

in afbeeldingen aanwijzen en functie ervan noemen. De bouw en 

werking van de nier beschrijven. Beschrijven dat de omzetting 

Thema: Bloedsomloop 

Thema: Gaswisseling 

Thema: Thema Opslag en 

Uitscheiding.  

Schriftelijk/ 

open 

boek/thuis 

opdracht. 

60 min 

Bio4b05 

nee 1 



 

 

van de afvalstoffen en niet-bruikbare stoffen in de lever 

plaatsvindt en daarna uitgescheiden worden via urine. 

 

 

2  Kandidaat kan o.a: De tekenregels toepassen. 

Microscoop en loep gebruiken. 

Natuurgetrouwe en schematische tekeningen maken en 

waarnemingen in biologische termen vastleggen  

 

Practicum: Map en boek 

Handelingsopdrachten 

PO 

10 uur 

Bio4b06 

nee V/O/G 

Berekening cijfer schoolexamen: 

(Bio4b01 + Bio4b02 + Bio4b03 + Bio4b04 + Bio4b05) / 5 = cijfer SE biologie 

 

PTA is onder voorbehoud van wijzigingen in de syllabus. 

 

 

 

 

 


