School voor onderbouw vmbo, mavo, havo, atheneum,
tweetalig havo en atheneum en isk-onderwijs

PTA-boekje 2020-2021
mavo / vmbo theoretische leerweg
vastgesteld op de MR-vergadering van 29-09-2020

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om
een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt
plaatsen.]
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Voorwoord
Beste leerlingen,
Voor jullie ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA) klas 3. Er staat precies in wat je dit
jaar kunt verwachten, hoe zwaar alle onderdelen meetellen voor het schoolexamen en wat je
precies moet doen. Dit boekje kan je heel erg helpen om houvast te hebben aan de vele
veranderingen die er dit jaar zijn.
Want anders is het zeker in de derde klas. Na twee jaar op het voortgezet onderwijs heb je nu een
keuze gemaakt voor een richting die je interesse heeft. En komt het examen dichterbij. Docenten
zullen je daar dit jaar ook vaak herinneren aan het feit dat veel zaken die je doet al belangrijk zijn
voor je examen.
De docenten en directie van Het Stormink gaan ervan uit dat je dit PTA goed doorleest, zodat je op
de hoogte bent van alles waaraan je moet voldoen. Nu kan het natuurlijk goed voorkomen dat je
vragen hebt, twijfel dan niet en ga naar je mentor of de vakdocent. Zij helpen je heel graag verder.
Ik wens jullie een fijn en vooral heel succesvol 3de schooljaar toe en ga ervan uit jullie allemaal aan
het eind van klas 4 met een diploma te zien.

Met vriendelijke groet,
namens het personeel,
René Grol
Directeur
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Examen
Om je vmbo-diploma te halen moet je examen doen. Dat examen bestaat twee onderdelen, het
schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE)1. Beide onderdelen worden samengevoegd tot
het examencijfer dat op je cijferlijst komt te staan. Het examencijfer bestaat uit 50% SE-cijfer en
50% CE-cijfer. Het CE wordt tegelijk met alle vmbo-scholen in Nederland afgenomen en gemaakt
door het College voor Toetsen en Examens. De examenregels van Het Stormink staan vermeld in
het examenreglement.
In dit boekje kun je alles lezen over het schoolexamen.

1

Uitzondering: Voor een paar vakken bestaat het examen alleen uit een schoolexamen (SE). Dit geldt voor
de vakken: lichamelijke opvoeding, kunstvakken inclusief ckv, en maatschappijleer. Voor deze vakken komt
het SE-resultaat op de cijferlijst te staan.
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Schoolexamen
De schoolexamens staan vermeld in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA
staat precies omschreven welke schoolexamenonderdelen afgesloten worden. Er staat onder
andere vermeld wat de stof is, welke eindtermen afgesloten worden, hoe zwaar de toets meetelt
en of een toets herkanst mag worden.
Op Het Stormink begint het SE in klas 3, periode 1. In klas 4 sluit je het SE af voordat het centraal
examen begint.
Let op: Alle SE-toetsen moet je afgesloten hebben, er mag geen enkel cijfer ontbreken, anders kan
je niet meedoen met het centraal examen. Zorg er dus voor dat je een achterstand zo snel
mogelijk wegwerkt.
Voor het SE-cijfer tellen de PTA-cijfers leerjaar 3 voor 50% mee, de PTA-cijfers leerjaar 4 voor
50%.

PTA
leerjaar 3
50%

PTA
leerjaar 4
50%

SE-cijfer

Iedere toets telt een stukje mee voor het eindcijfer. Een toets kan bijvoorbeeld voor 5% meetellen
voor het uiteindelijke SE-cijfer, of bijvoorbeeld 15%. Hoeveel een SE-toets meetelt staat in het
PTA.

•

Verplichte aanwezigheid

Omdat de schoolexamens onderdeel zijn van je examen, is het verplicht dat je aanwezig bent als
de toets gemaakt wordt. Als je ziek bent, of door een andere geldige reden afwezig bent, moet je
dat melden bij de meldkamer. Je maakt met de vakdocent een afspraak wanneer je de toets
inhaalt.

•

Onregelmatigheden

Een aantal voorbeelden van onregelmatigheden (zie ook het examenreglement artikel 6) zijn:
• Zonder opgaaf van reden niet verschijnen bij een toets;
• Het niet op tijd inleveren van opdrachten, werkstukken of (stage)verslagen;
• Mondelinge toetsen, practica, toetsen, werkstukken of (stage)verslagen die in een periode niet
zijn gemaakt of ingehaald;
• Fraude:
• (Delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;
• Examenwerk (bijvoorbeeld een werkstuk) van een ander inleveren;
• Plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet);
• Citeren van bronnen zonder bronvermelding;
• Gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen;
• Afkijken of overleggen met anderen;
• Gelegenheid geven tot afkijken;
• Aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek;
• Bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren;
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•

Hulpmiddelen zoals de (grafische) rekenmachine, de BINAS en het woordenboek aan
anderen doorgegeven.

Een onregelmatigheid wordt door jouw vakdocent of surveillant doorgegeven aan het
examenbureau.
Hoor en wederhoor vindt plaats door een gesprek met een lid van de examencommissie en de
leerling. De leerling kan zich laten bijstaan door een meerderjarige.
Na het gesprek maakt de schoolleider een afweging en kan vervolgens een maatregel nemen
zoals opgenomen in artikel 6 van het Examenreglement.
Je ouders/verzorgers ontvangen een brief van de schoolleider.
Een eventueel bezwaar tegen de maatregel van de examencommissie, kan binnen 5 dagen
schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Beroep.

•

Redenen afwezigheid SE-toets

Ongeldige redenen voor verlof kunnen zijn:
Voor afspraken zoals een bromfietsexamen of een bezoek aan de orthodontist, huisarts of tandarts
wordt tijdens de SE-toets momenten geen verlof verleend.
Geldige redenen voor verlof kunnen zijn:
Als je vanwege ziekte of andere ernstige omstandigheden tijdens een toets geoorloofd afwezig
bent. Dit moet door je ouder/verzorger schriftelijk of mondeling bij aanvang van de toetsdag
(uiterlijk 08.00 uur) aan de administratie worden doorgegeven. Hierbij moet ook de reden van het
niet kunnen deelnemen worden vermeld.
Als je tijdens de SE-toets geoorloofd afwezig bent, word je in de gelegenheid gesteld de toets in te
halen. Dit gaat in overleg met de docent.

•

Aantal SE-toetsen per dag

Omdat een SE een belangrijke toets is, mag je er niet te veel op één dag maken. Zo krijg je de
gelegenheid om je goed voor te bereiden. Tijdens lesweken mogen er per dag niet meer dan twee
SE-toetsen ingepland worden. Tijdens een toetsweek mogen er niet meer dan drie toetsen
ingepland worden. Het streven altijd om niet meer dan twee toetsen in te plannen.

•

Herkansing

In klas 3 mag je herkansen, maar alleen als die mogelijkheid vermeld staat in het PTA-overzicht. In
klas 3 wordt de herkansing afgenomen aan het eind van de periode. Je mag per periode één toets
herkansen. In leerjaar 3 mag van elk vak maar één maal een toets herkanst worden. Het recht op
herkansen vervalt nadat de inschrijfperiode gesloten is. Er wordt ruimschoots van te voren
aangegeven wanneer de schriftelijke inschrijving voor iedere herkansingsronde verloopt.
Zie voor het aantal herkansingsmogelijkheden het examenreglement 2020-2021 artikel 17.
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•

Hoe lees je een PTA-tabel?

Examendossier
Alle docenten houden de SE-cijfers bij in SOMToday. Je kan jouw cijfers via dat programma
controleren op de computer, of via de app SOMToday. Als een cijfer niet klopt, moet je dat zo snel
mogelijk doorgeven aan de docent. Als je de toets gemist hebt, dan vult de docent een sterretje (*)
in bij SOMToday. Jij, en de docent, kunnen makkelijk zien dat je nog iets mist. Zorg ervoor dat je
dat je een gemiste toets snel inhaalt. Maak daarvoor een afspraak met je vakdocent. Zoals eerder
beschreven moet je alle SE-onderdelen afgesloten hebben, anders is deelname aan het centraal
examen niet mogelijk. In klas 3 moet je alle SE-toetsen afgesloten hebben om door te stromen
naar klas 4.

•

Regelgeving over afronding

Het Eindexamenbesluit VO regelt precies of, hoe en hoe ver examenresultaten voor de berekening
van de uitslag moeten worden afgerond. Het regelt niet hoe het binnen het schoolexamen moet als
er geen CE op het SE volgt. Dat laatste heeft bij ons SE geleid tot de praktijk van het tussentijds
afronden: het gemiddelde van de resultaten maatschappijleer 1 is 5,46. Dat wordt 5,5 en daarna 6.
Een school heeft de keuze om deze manier te kiezen. Het is een geldige regeling die voor alle
leerlingen wordt toegepast en staat vermeld in het examenreglement in bijlage 4.

Afronding behaalde cijfers
Ieder cijfer dat je haalt wordt afgerond op één decimaal. De afronding op 1 decimaal gaat als volgt:
• A: 0,45 of hoger wordt 0,5. Een 7,45 wordt dus een 7,5.
• B: 0,44 of lager wordt 0,4. Een 7,44 wordt dus een 7,4.

•

Hoelang blijven de SE’s bewaard?

Alle SE-onderdelen die afgesloten worden, blijven in het beheer van de docent. De docent bewaart
de toetsen tot 6 maanden na het behalen van je diploma.
Gemaakte SE- en CE-toetsen worden 6 maanden na het behalen van je diploma vernietigd.
Schoolexamens blijven eigendom van de school en je mag ze daarom niet meenemen of kopiëren.
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•

Mag ik mijn schoolexamen inzien?

Je hebt recht op inzage na bekendmaking van het cijfer. De docent zal dat in de klas doen, of je
kan een afspraak maken met de docent om de toets in te zien. Als het nodig is om nog een keer
het schoolexamen in te zien, dan kan je dat bespreken met de docent en daarvoor een afspraak
maken. Het schoolexamen mag niet buiten het schoolgebouw komen en je mag het alleen inzien
onder toezicht van de docent.

•

Zij-instromers

Als je op een andere school al examenonderdelen hebt afgesloten en je stapt over naar Het
Stormink, dan wordt het PTA van Het Stormink en het PTA van de andere school met elkaar
vergeleken. Er wordt een plan gemaakt om alle eindtermen in het PTA af te sluiten.

•

Individueel aangepast PTA

Het kan gebeuren dat er onverhoopt een situatie ontstaat waardoor je ernstige belemmeringen
ondervindt bij het afronden van de SE-toetsen. In dat geval wordt door de examencommissie
besloten of een aanpassing van het PTA mogelijk is, of in zeer uitzonderlijke gevallen misschien
zelfs een vrijstelling verleent kan worden. In alle gevallen is een verklaring van een (medische)
specialist noodzakelijk. Via die verklaring kan een aanpassing van het PTA onderbouwd worden
en vervolgens kan dit doorgegeven worden aan de onderwijsinspectie.
Voor de schoolexamenonderdelen waar een vrijstelling voor verstrekt wordt, zal geen cijfer
opgenomen worden in het examendossier. Het schoolexamencijfer bestaat uit percentages. In het
geval van een vrijstelling wordt het SE-cijfer dus berekend over de resterende SE-resultaten die
behaald zijn en over het nog af te leggen deel van het schoolexamen.

•

Maatschappijleer

Maatschappijleer wordt in klas 3 aangeboden en afgesloten. Het cijfer telt mee op je cijferlijst en
heeft dus invloed op je kans om te slagen. Dit vak geeft de mogelijkheid om al in klas 3 een
compensatiepunt te halen voor je cijferlijst. Met een compensatiepunt mag je twee tekorten
hebben op je cijferlijst (als je voldoet aan de andere exameneisen) om je diploma te halen. Zonder
compensatiepunt mag je één tekort staan.

•

Herexamen maatschappijleer

Als je in klas 3 maatschappijleer afsluit met een 5 of lager, dan kom je in aanmerking voor een
herexamen. Het herexamen wordt in klas 4 afgenomen, door middel van een totaaltoets. Alle
onderdelen van klas 3 worden dan nogmaals getoetst.
Als je vanwege geldige redenen niet aanwezig kan zijn bij het herexamen, dan word je door de
examencommissie in de gelegenheid gesteld om op een ander tijdstip het herexamen alsnog af te
leggen.
Na het afleggen van een herexamen, telt het hoogste cijfer dat je gehaald hebt mee op je cijferlijst.
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•

SE-resultaten na doubleren klas 3

Als je doubleert in klas 3, dan vervallen alle SE-resultaten, inclusief de resultaten van
maatschappijleer, kunstvakken inclusief ckv en LOB. Dit betekent dat je in leerjaar 3 alle vakken
opnieuw moet volgen en alle SE-toetsen moet maken.

•

Hulpmiddelen en extra faciliteiten

Bij het schoolexamen is het mogelijk om gebruik te maken van hulpmiddelen of extra faciliteiten,
als je een deskundigheidsverklaring ter beschikking hebt die dat verklaart op basis van een
onderzoeksrapport. Een deskundigheidsverklaring wordt door de orthopedagoog van Het Stormink
beoordeeld en er wordt nagegaan of het onderzoeksrapport toereikend is voor hulpmiddelen of
extra faciliteiten en of de verklaring en het onderzoek ondertekend is door een geregistreerde
deskundige.
Als dat in orde is, wordt met jou besproken en uitgezocht welke hulpmiddelen of faciliteiten het
beste aansluiten bij de behoefte die je hebt. De keuze wordt vastgelegd in jouw
leerlingvolgsysteem. Als je een hulpmiddel of faciliteit nodig hebt, maar dat niet schriftelijk
onderbouwt is in een onderzoek of verklaring, dan moet je ouder/verzorger contact opnemen met
de orthopedagoog van Het Stormink. De orthopedagoog zal onderzoeken welke mogelijkheden er
voor jou zijn.
De orthopedagoog adviseert de examencommissie over hulpmiddelen of faciliteiten. De
examencommissie besluit of dat toegestaan wordt.
Faciliteiten zijn:
• Tijdverlenging:
o Extra tijd bij toetsmomenten
o Bij het Centraal Examen recht op een half uur tijdverlenging.
• Lettergrootte: toetsen en examens worden standaard in lettertype-grootte Arial 12 punts
aangeleverd.
• Auditieve ondersteuning (Sprint) tijdens toetsen en examens
• Gebruik van een (eigen) laptop of computer tijdens toetsen en examens en/of voor gebruik in
de klas
• Mogelijkheid om reguliere luistertoetsen in aangepaste vorm af te nemen.
• Niet of minder zwaar aanrekenen van spelfouten onderbouw. Voor de bovenbouw is dit niet
van toepassing op het schoolexamen en het Centraal Eindexamen
Tijdens het examen maakt een leerling, indien mogelijk, met faciliteiten de examens in een aparte
groep.
Zie https://www.ettyhillesumlyceum.nl/ondersteuning/dyslexiebeleid

•

Regels voor SE-toetsen

Schoolexamens zijn examens en daarom gelden er examenregels. Hieronder staan de regels die
gelden bij alle examentoetsen:
Uiterlijk 7 werkdagen voor elke toets van het schoolexamen wordt de datum, het tijdstip en de
plaats waar de toetsen worden afgenomen bekend gemaakt. Let op, dit kan ook al vermeld staan
op een lesplanner. Bij het opstellen van de toets houdt de vakgroep rekening met de tijd die je kan
gebruiken voor de toets. Bij een enkel lesuur, is de tijd die je kan gebruiken 50 minuten. Als
uitgegaan wordt van twee lesuren, is de tijd die voor de toets staat 90 minuten.
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13.
14.

15.

Zorg ervoor dat je tijdens de toetsweek 15 minuten voor aanvang van het examen
aanwezig bent. Kom je later, dan kan het gebeuren dat je niet direct naar binnen kunt
en/of een belangrijke mededeling mist.
Tijdens het uitdelen en de afname van de toetsen/examens heerst er volkomen stilte in
het lokaal.
Zonder toestemming van de docent mag je het lokaal niet verlaten. Heb je eenmaal het
lokaal verlaten, dan mag je niet meer terugkomen. (Bijv. omdat je ontdekt dat je iets
bent vergeten).
Als je na een half uur te laat verschijnt, word je niet meer toegelaten tot de toets. Je
moet je dan melden bij de administratie.
Duurt de toets/ examen één lesuur, dan is het niet toegestaan voor het einde van het
lesuur het lokaal te verlaten. Als je dan al wel klaar bent, wacht je rustig tot de toets is
afgelopen.
Duurt de toets of examen twee lesuren, dan is het niet toegestaan tijdens het eerste
lesuur het lokaal te verlaten. In het tweede lesuur mag niemand het lokaal meer
verlaten tijdens het laatste kwartier. Als je dan al wel klaar bent, wacht je rustig tot de
toets is afgelopen.
Tijdens alle toetsen en examens staan alle mobiele telefoons, alle andere
communicatieapparatuur en alle digitale informatiedragers (behalve de rekenmachine
bij de toegestane vakken) uit én zijn opgeborgen in de tas, evenals het hoofddeksel.
Jassen en tassen worden in de kluis opgeborgen of anders voorin de klas gelegd.
De hulpmiddelen die je tijdens het examen mag gebruiken staan in de PTA’s. Kijk hier
dus goed naar!
Tijdens alle toetsen mogen hulpmiddelen zoals de rekenmachine, de BINAS en het
woordenboek niet aan anderen worden doorgegeven. Zorg dus dat je al je spullen in
orde hebt.
Als je te laat komt bij een SE, krijg je de verloren tijd niet terug na het aflopen van de
officiële eindtijd van de toets.
Je maakt examens op papier van school, ook het kladpapier wordt door de school aan
jou gegeven.
Schrijf op al het gebruikte papier je volledige naam, het vak en de naam (of afkorting
van de naam) van je vakdocent.
Je schrijft met een pen (blauw/zwart), tekenen doe je met potlood. Correctielak
gebruiken is niet toegestaan.
Wil je gebruik maken van het toilet, steek dan je hand op. De docent besluit of je op dat
moment gebruik kan maken van het toilet. Let wel, ieder toiletbezoek kost tijd en is een
verstoring voor andere kandidaten.
Bij onregelmatigheden tijdens het SE, wordt een melding gedaan bij de
examencommissie. Hierover ontvang je bericht van een lid van de examencommissie.

Zie ook: Examenreglement Artikel 14 Toegestane zaken examenlokaal
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•

Overige belangrijke data

P1

Periode 1: 17 augustus 2020 t/m 9 oktober 2020
Toetsweek 1: 30 september 2020 t/m 6 oktober 2020

P2

Periode 2: 26 oktober 2020 t/m 18 december 2020
Toetsweek 2: 9 december 2020 t/m 15 december 2020

P3

Periode 3: 4 januari 2021 t/m 19 maart 2021
Toetsweek 3: 10 maart 2021 t/m 16 maart 2021

P4

Periode 4: 22 maart 2021 t/m 9 juli 2021
Toetsweek 4: theoretisch: 17 juni 2021 t/m 23 juni 2021
Presentaties profielwerkstukken: 5 t/m 9 juli 2021
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School voor onderbouw vmbo, mavo, havo, atheneum,
tweetalig havo en atheneum en isk-onderwijs

Overzicht PTA’s per vak
•

Wiskunde

•

Nederlands

14

•

Engels

15

•

Economie

16

•

Geschiedenis

17

•

Duits

18

•

Frans

19

•

Biologie

20

•

Kunstvak 1

21

•

Kunstvak 2

22

•

Lichamelijke opvoeding

23

•

Maatschappijleer

24

•

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

25

•

Kunst 3 (muziek)
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Vak:Kunst Muziek

leerjaar: mavo 3

Periode
1

Eindtermen
MU/K/2
MU/K/6

1

2

2

Code
101

102

201

202

MU/K/3
MU/K/4
MU/K/6

MU/K/3
MU/K/4
MU/K/6

MU/K/1
MU/K/3
MU/K/7
MU/K/8

cursusjaar: 20/21

Inhoud onderwijsprogramma
Musiceeropdracht- Speelstuk
beatsnbits

Toetsvorm
PO

Een speelstuk waarin getest
wordt of leerlingen een melodie
en ritme kunnen spelen van
blad. Dit wordt gepresenteerd
voor de klas.
Musiceeropdracht- Akkoorden PO

Duur
10 min

Beoordeling
O/M/V

Herkansing
ja

Weging

10 min

O/M/V

ja

PO

10 min

cijfer

nee

5%

digitoets

45 min in toetsweek

cijfer

ja

5%

Een speelstuk waarin getest
wordt of de leerlingen
akkoorden kunnen spelen zoals
genoteerd op een instrument
naar keuze. Dit wordt
gepresenteerd voor de klas.

Musiceeropdracht- Speelstuk
op eigen instrument
De leerling speelt een speelstuk
uit de methode op eigen
instrument.
Digitoets BeatsnBits Klassiekers
en Underground.
Improvisatie, muziekstijlen,
akkoorden en
meerstemmigheid komen aan
bod.
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3

3

301

302

MU/K/3
MU/K/4
MU/K/6

MU/K/1
MU/K/3
MU/K/7
MU/K/8

4

401

MU/K/3

4

402

MU/K/3
MU/K/5
MU/K/6

4

403

MU/K/1
MU/K/3
MU/K/7
MU/K/8.

Musiceeropdracht- Bestaande
muziek

PO

Leerlingen studeren in groepjes
naar keuze en een cover naar
keuze in op een instrument naar
keuze.
Dit wordt gepresenteerd voor
de klas.
Digitoets BeatsnBits
digitoets
Fusion & mainstream
Wat is Fusion, wat is pop, jazz
wereldmuziek en klassieke
muziek. Wat kan je met muziek
in de bovenbouw?
Digitoets instrumenten

digitoets

Musiceeropdracht-Improviseren PO
en Componeren
Leerlingen schrijven in groepjes
naar keuze een lied, op een
instrument naar keuze.
Dit wordt gepresenteerd voor
de klas.
Digitoets BeatsnBits
Poplab & alledaagse muziek.

Digitoets

10 min

cijfer

nee

10%

45 min in toetsweek

cijfer

ja

5%

45 min (tijdens de
les)

Cijfer

ja

5%

10 min

cijfer

nee

15%

50 min in toetsweek

Cijfer

Ja

5%

Verdieping in wereldmuziek,
pop en jazz.
Welke functies heeft muziek.
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Examen

50%

29

•

Levensbeschouwing (geen examenvak)

30

