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Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting  
 
 
 
Het schoolexamen en centraal examen  
 
Dit jaar sta je aan het begin van jouw examentraject. Zoals je waarschijnlijk weet, 
bestaat het eindexamen uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). In dit 
boekje tref je per examenvak een overzicht aan van alle onderdelen die meetellen voor 
jouw schoolexamen. Dit overzicht wordt ook wel het plan van toetsing en afsluiting (PTA) 
genoemd. Het bestaat uit toetsen, praktische opdrachten, hoofdonderwijs en 
handelingsdelen. Pas als je alle onderdelen uit het PTA hebt voltooid, kun je deelnemen 
aan het centraal schriftelijk examen. In het eindexamen wegen het SE en het CE even 
zwaar voor die vakken, waarin een CE wordt afgenomen. Sommige vakken worden alleen 
met een SE afgesloten.  
 
 
Het examenreglement 
 
De regels rondom de afname van de PTA-onderdelen staan vermeld in het 
examenreglement. Daarvan krijgen jullie ook een exemplaar uitgereikt. Als je dit PTA en 
het examenreglement naast elkaar legt, weet je precies wat er allemaal kan en mag en 
welke rechten en plichten je als leerling hebt. Beide documenten (PTA en 
examenreglement) worden ook gepubliceerd op de website van school, onder het kopje 
‘Onderwijs  Examens’. 
 
 
Overzicht van je behaalde resultaten 
 
In dit boekje kun je tevens je behaalde cijfers bijhouden; daarmee behoud je niet alleen 
zelf het overzicht van wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen, maar ook je 
klassenleraar, je decaan, je ouders, etc. kunnen dan je examenvorderingen volgen. De 
verantwoordelijkheid voor het invullen van dit boekje ligt bij jezelf. Daarnaast worden de 
resultaten van alle onderdelen uit het PTA ook in Magister verwerkt. Jij (en wanneer je 
minderjarig bent ook je ouders) kunnen daar de resultaten inzien. 
 
 
De verschillende vakken 
 
Niet alle vakken zijn voor jouw examenprogramma van belang; dat hangt samen met je 
vakkenkeuze. Lees het boekje goed door en ga op zoek naar de gegevens, die voor jou van 
belang zijn. Sommige vakken, zoals maatschappijleer, worden alleen met een 
schoolexamen afgesloten. Andere voorbeelden zijn lichamelijke opvoeding (LO) en 
cultureel kunstzinnige vorming (CKV), die met een ‘voldoende’ of ‘goed’ moeten worden 
afgesloten.  
 
 
De verschillende typen SE-onderdelen 
 
Het PTA voor een vak kan bestaan uit toetsen, praktische opdrachten, hoofdonderwijs en 
handelingsdelen. Voor schriftelijke toetsen is afgesproken dat die alleen in de toetsweken 
worden gepland. De andere onderdelen kunnen ook buiten de toetsweken worden 
afgenomen. We vragen je speciale aandacht voor de handelingsdelen. Vaak gaat het hierbij 
om periodeschriften of werkstukken. Een handelingsdeel wordt niet beoordeeld met een 



cijfer maar moet naar behoren worden afgesloten. Als niet alle handelingsdelen naar 
behoren zijn afgesloten kun je niet deelnemen aan het centraal examen. 
 
 
Kolommen in het PTA 
 
Per vak tref je steeds de volgende kolommen aan:  
 
Moment  
Wanneer wordt het onderdeel afgesloten; 10 TW 1 betekent klas 10, toetsweek één. SE-
onderdelen die buiten de toetsweek worden afgerond hebben geen TW in de vermelding 
maar RT. 10 RT 2 betekent klas 10, roostertijdvak 2 (de lesperiode vóór de tweede 
toetsweek). 
 
Naam                    
Een korte omschrijving van wat geleerd of beheerst moet worden.  
 
Type 
Hoe wordt het onderdeel afgesloten: schriftelijk (S), mondeling (M) of praktisch (P). 
 
Weging 
In percentages wordt aangegeven hoe zwaar de onderdelen tellen (20 betekent 
bijvoorbeeld dat het betreffende onderdeel voor 20% meetelt, ofwel één vijfde deel van je 
uiteindelijke schoolexamencijfer uitmaakt). 
 
Herkansing 
Hier staat of het onderdeel onder de herkansingsregeling valt. De herkansingsregeling staat 
beschreven in het examenreglement (artikel 2.10). Kort gezegd komt het op het volgende 
neer: je mag na elke toetsweek één van de toetsen herkansen (voor een vak naar keuze), 
mits je alle toetsen in de toetsweek hebt gemaakt. Als je, door welke reden dan ook, een 
toets hebt gemist vervalt het recht op herkansing. Aanmelden voor een herkansing moet 
bij de examencommissie. Via de mail word tijdig je op de hoogte gebracht van de 
aanmelddeadline. Deze komt ook in de jaarplanning te staan. 
 
Cijfer  
Op deze plaats kunnen behaalde resultaten worden ingevuld. 
 
 
Absentie bij SE-onderdelen 
 
Deelname aan geplande toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen is 
verplicht. Een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter, tandarts of orthodontist, is niet 
toegestaan tijdens de afname van een onderdeel van het schoolexamen! Als je door ziekte 
of overmacht niet kan deelnemen aan een onderdeel van het schoolexamen, moet dit 
vooraf telefonisch aan school gemeld worden. Daarnaast moet je een inhaalverzoek doen 
via de website van de school. Dit verzoek moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval 
binnen 5 werkdagen na het betreffende toetsmoment gedaan worden. Het formulier voor 
inhaalverzoeken vind je onder het kopje ‘Onderwijs  Examens’. 
 
 
Tot slot 
In dit PTA-boekje en in het examenreglement staat natuurlijk enorm veel informatie, 
misschien kun je nog niet alles goed overzien. Bespreek het boekje een keer samen met je 
medeleerlingen en je klassenleraar. Als je er dan nog niet uitkomt kun je terecht bij de 



examencommissie. Wij stellen het ook erg op prijs als jullie eventuele op- en 
aanmerkingen en verbeteringen n.a.v. dit boekje doorgeven.  
Veel succes en studieplezier!  
 
 
Namens het lerarencollege van het Karel de Grote College, 
 
De examencommissie: 
L. Bongers 
B. Maduro 
T. Bernsen 
(examencommissie@kgcnijmegen.nl) 
 
September 2022 



Programma van toetsing en afsluiting

Nederlands

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
5 NeePresenteren 1Klas 9 M                 

10 JaSpellen, formuleren en taalgebruikklas 9 TW1 S                 

15 JaSchrijvenKlas 9 TW2 S                 

15 JaZakelijk lezenKlas 9 TW3 S                 

15 NeePresenteren 2Klas 10 M                 

15 JaKijk- en luistervaardigheidKlas 10 TW1 S                 

25 JaZakelijk lezen en schrijvenKlas 10 TW2 S                 

Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeVerlichtingKlas 9 periode S                 

0 NeeRomantiekKlas 9 periode S                 

0 NeeFictiedossier 1Klas 9 S                 

0 NeeMiddeleeuwenKlas 10 periode S                 

0 NeeFictiedossier 2Klas 10 S                 

Herkansing

2

Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Opdracht fictiedossier

2 deeltoetsen: pitch (1/3) en presentatie (2/3) 

Fictie en non-fictie, onderwerp, sprekersbedoeling. Afnam e in lokaal m et beam er.

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

Hoofdonderwijsperiode 1 : periodeschrift, lesstof.

Hoofdonderwijsperiode 2 : periodeschrift, lesstof.

Verwerkingsopdrachten boek 1, 2 en 3. Nederlandse literatuur, fictie.

Hoofdonderwijsperiode m iddeleeuwen: periodeschrift, lesstof.

Verwerkingsopdrachten boek 4,5 en 6. Nederlanse literatuur, fictie

Zie exam enreglem ent.



Programma van toetsing en afsluiting

Engels

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 JaLuistervaardigheidKlas 9 TW1 S                 

10 JaSchrijfvaardigheidKlas 9 TW2 S                 

10 JaLeesvaardigheidKlas 9 TW3 S                 

10 NeeSpreekvaardigheidKlas 9 M                 

20 JaLuistervaardigheidKlas 10 TW1 S                 

20 JaSchrijfvaardigheidKlas 10 TW2 S                 

20 NeeSpreekvaardigheidKlas 10 M                 

Herkansing

3

Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen.

Groepsm ondelingen vinden plaats tussen toetsweek 2 en 3

Individuele m ondelingen vinden plaats tussen toetsweek 1 en 2.

Zie examenreglement.



Programma van toetsing en afsluiting

Duits

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeIdioom en RedemittelKlas 9 S                 

0 NeeLeesvaardigheid 1Klas 9 S                 

10 JaKijk- en luistervaardigheidKlas 9 TW1 S                 

10 JaSchrijfvaardigheid 1Klas 9 TW2 S                 

10 JaSpreekvaardigheid 1Klas 9 TW3 M                 

0 NeeLeesvaardigheid 2Klas 10 S                 

0 NeeMondelingKlas 10 M                 

30 JaSchrijfvaardigheid 2Klas 10 TW1 S                 

40 JaGespreksvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid 2Klas 10 TW2 M                 

Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeePresentatieKlas 9                 

0 NeePresentatieKlas 10                 

Herkansing

4

Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen.

Idioom toetsen

Eindexam entekst ( gedeelte van ). Leerlinge m aakt gebruik van eigen woordenboek.

Kijk- en luisterexam en vm bo-k

Informele brieven, e-mails en apps, formulier invullen, reactie op forum.
Leerling maakt gebruik van eigen woordenboek, naamvallenblad mag worden gebruikt/wordt
uitgedeeld.

Taaldorp: een gesprek voeren in twee van de drie voorbereide situaties.

Eindexam entekst ( gedeelte van ). Leerling m aakt gebruik van eigen woordenboek.

Individueel gesprek m et docent over voorbereid them a.

Informele brieven, e-mails en apps, formulier invullen, reactie op forum.
Leerling maakt gebruik van eigen woordenboek, naamvallenblad mag worden gebruikt/wordt
uitgedeeld.

Taaldorp: een gesprek voeren in twee van de drie voorbereide situaties.

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

Individuele  schriftelijke voorbereiding en mondelinge presentatie Landeskunde- Geschichte-
Kunst&Kultur.

Individuele schriftelijke voorbereiding en mondelinge presentatie Landeskunde-Geschichte-
Kunst&Kultur.

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

Economie

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 JaHoofdstuk 1 en 2Klas 9 TW1 S                 

20 JaHoofdstuk 3, 4 en 5Klas 9 TW2 S                 

20 JaHoofdstuk 6, 7 en 8Klas 9 TW3 S                 

25 JaHoofdstuk 1, 2, 3 en 4.Klas 10 TW1 S                 

25 JaHoofdstuk 5, 6, 7 en 8Klas 10 TW2 S                 

Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeProductie en arbeidKlas 9 Periode S                 

0 NeeDe overheidKlas 10 Periode S                 

Herkansing

5

Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Hoe groot is jouw welvaart? en W at voor consum ent ben jij?

De bank en jouw geld, Ben je verzekerd? en W erkt dat zo?

Productie en markt, De overheid voor ons allemaal en Over economische grenzen

Verdien je genoeg? Geld m oet rollen!, W e gaan voor de winst en Aan het werk!

Kan de overheid dat regelen?, de overheid en ons inkomen, Nederland handelsland en Welvaart
wereldwijd?

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

Hoofdonderwijsperiode

Hoofdonderwijsperiode 'De overheid"

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

Maatschappijleer

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
35 NeePeriode: PolitiekKlas 9 Periode S                 

20 JaCriminaliteitKlas 9 TW3 S                 

35 NeePeriode: Pluriforme samenlevingKlas 10 periode S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

10 NeeBasisbegrippen en jeugdculturenKlas 9                 

Herkansing

6

Maatschappijleer is een halfjaarsvak wat in de eerste of in de tweede helft van leerjaar 3 mavo wordt gegeven.
Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Toets over leerstof van de periode en periodeschrift.

Toets over de leerstof van de periode en periodeschrift

Presentatie en werkstuk

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

Biologie

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 JaOrganen & cellen, voortplantingKlas 9 TW1 S                 

15 JaErfelijkheid, ordening & evolutieKlas 9 TW2 S                 

15 JaRegeling en zintuigenKlas 9 TW3 S                 

20 JaPlanten en ecologieKlas 10TW1 S                 

20 JaGaswisseling, opslag, uitscheiding & beschermingKlas 10 TW2 S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

5 NeeStevigheid en bewegingKlas 9 P                 

5 NeeEssay: thema mens & milieuKlas 10 S                 

Hoofdonderwijs
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

10 NeePeriode: Voeding en TransportKlas 10 periode S                 

Herkansing

7

Dit vak wordt gegeven in een periode en in vaklessen.

BvJ 3a, them a 1 en 2 

BvJ 3a, them a 3 en 4 

BvJ 3b, them a 5 en 6

BvJ 4a, them a 1 en 2 

BvJ 4b, them a 5 en 7 

Praktische opdracht over BvJ 3b, them a 7

Essay bij de lesstof uit BvJ 4a, them a 3 

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

Natuur-en scheikunde1

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
3 NeePlantenscheikundeKlas 9 Periode S                 

3 NeeWarmteKlas 9 Periode S                 

15 JaNask 2e trimesterKlas 9 TW2 S                 

16 JaNask 3e trimesterKlas 9 TW3 S                 

5 NeeMechanica en energieKlas 10 periode S                 

25 JaNask 1e trimesterKlas 10 TW1 S                 

33 JaNask 2e trimesterKlas 10 TW2 S                 

Herkansing

8

Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Hoofdonderwijsperiode scheikunde, schrift telt 1 x m ee, toets telt 2 x m ee.

Hoofdonderwijsperiode natuurkunde "Warmte" .
Schrift telt 1 x mee, toets telt 2 x mee.

Basisvaardigheden 3%, Krachten 4%, Elektric iteit 4%, Energie 4%.

Het weer 3%, Licht 3%, Schakelingen 4%, Materie 3% , Straling 3%

Hoofdonderwijsperiode Natuurkunde. Schrift telt 1 x m ee, toets telt 2 x m ee.

Krachten 6%, W arm te 4%, Energie 6%, Elektric iteit 5%, Geluid 4%.

Werktuigen 6%, Stoffen 4%, Materialen 4%, Schakelingen 6%, Bewegingen 7%, Kracht en
beweging 6%.

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

Wiskunde

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
10 JaHoofdstuk 1 & 2Klas 9 TW1 S                 

15 JaHoofdstuk 3 & 9Klas 9 TW2 S                 

15 JaHoofdstuk 6 & 7Klas 9 TW3 S                 

30 JaHoofdstuk 1 & 2Klas 10 TW1 S                 

30 JaHoofdstuk 3 & 4Klas 10 TW2 S                 

Herkansing

9

Dit vak wordt gegeven in periodes en in vaklessen.

Hoofdstuk 1 : procenten.
Hoofdstuk 2 : Kaart en doorsnede

Hoofdstuk 3 : formules en grafieken
Hoofdstuk 9 : Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 6 : verschillende verbanden
Hoofdstuk 7 : oppervlakte en inhoud

Hoofdstuk 1 : statistiek en kans
Hoofdstuk 2 : verbanden

Hoofdstuk 3 : Afstanden en hoeken
Hoofdstuk 4 : grafieken en vergelijkingen

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

L.O.

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeGemiddelde alle beoordelingenklas 9 P                 

0 NeeGemiddelde alle beoordelingenKlas 10 P                 

0 NeeSportoriëntatieKlas 10 P                 

0 NeeLesgeven in tweetallenKlas 10 P                 

0 NeeEindbeoordeling LOKlas 10 P                 

Herkansing

10

Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven.

Dit vak bestaat alleen uit handelingsdelen.

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. De eindbeoordeling is een 'voldoende' of 'goed'.

Basis- en leervaardigheden, spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging. Bij minder dan 80% deelname moeten er
lessen worden ingehaald. Bij langdurige absentie moet er in overleg met de docent een werkstuk worden gemaakt.

 

Basis- en leervaardigheden, spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging. Bij minder dan 80% deelname moeten er
lessen worden ingehaald. Bij langdurige absentie moet er in overleg met de docent een werkstuk worden gemaakt.

 

1 activ iteit georganiseerd door de sectie LO.

 

Warming up of beginspel van 15 minuten verzorgen in de les LO 

Beoordeling van leerjaar 3 en 4. Basis- en leervaardigheden, spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging,
lesgeven, keuze activ iteiten en sportoriëntatie.

 

Geen van de onderdelen is herkansbaar.



Programma van toetsing en afsluiting

Kunstvak handvaardigheid

Inleiding

Schoolexamens
Toets

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
8 JaBeeldbeschouwen introductieK9 TW1 S                 

12 JaBeeldbeschouwen n.a.v. thema 1K9 TW3 S                 

14 JaBeeldbeschouwen n.a.v. thema 2K10 TW2 S                 

14 JaBeeldbeschouwen n.a.v. thema 3K10 TW2 S                 

Praktische opdracht
HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer

5 NeeProces en ThemaK9 P                 

7 NeeFotografieK9                 

8 NeeMixed mediaK9 P                 

12 NeeWisselend examenthemaK10 P                 

18 NeeProefexamenK10 P                 

Herkansing

11

Het vak bestaat uit een theoriedeel (kunstvak algemeen) en een praktisch deel: handvaardigheid (bha).

Leren kijken naar beeldende en toegepaste kunst

Beschouwen en analyseren van beeldende en toegepaste kunst n.a.v. een them a.

Beschouwen en analyseren van beeldende en toegepaste kunst n.a.v. een thema.

 

Beschouwen en analyseren van beeldende en toegepaste kunst n.a.v. een thema.

 

procesm atig werken nav een them a

verschillende m edia gebruiken in een praktische opdracht

Praktijkwerk n.a.v. een wisselend exam enthem a

Een oud CPE m aken

Zie examenreglement.

 



Programma van toetsing en afsluiting

Cult. en kunstz. vorming

Inleiding

Schoolexamens
Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeCultureel zelfportret IK10 S                 

0 NeeSchriftelijke verwerking thema MoedK11 P                 

0 Neeculturele activiteitenK11 S                 

0 NeeSchriftelijke reflectieK11 S                 

Herkansing

12

Deze onderdelen worden behandeld in de lessen KUA en kunstvakken tekenen of handvaardigheid en in een hoofdonderwijsperiode in leerjaar 4.

De onderdelen moeten naar behoren worden afgesloten.

Persoonlijk verslag over ervaringen op gebied van kunst en cultuur.

 

N.a.v. het thema moed wordt het denken, voelen en willen aangesproken en ontwikkeld in het
individu en in de groep.

 

Verwerking van verschillende culturele activiteiten en reflectie hierop.

 

 

Schriftelijke reflectie op persoonlijke ontwikkelingen en inzichten; aanwezigheid en deelname aan
groepsgesprekken.

 

Geen van de onderdelen is herkansbaar. 



Programma van toetsing en afsluiting

Loopbaanoriëntatie

Inleiding

Schoolexamens
Handelingsdeel

HerkansingWegingMoment TypeNaam Cijfer
0 NeeLoopbaanoriëntatieKlas 9 S                 

0 NeeLoopbaanoriëntatieKlas 10 S                 

Herkansing

13

De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten.

Leerlingen nemen deel aan begeleidingslessen en ondernemen
verschillende loopbaanactiviteiten zoals een mentorgesprek, stage,
voorlichtingen vervolgonderwijs en het bezoeken van open-dagen.
 

 

Leerlingen nemen deel aan begeleidingslessen en ondernemen
verschillende loopbaanactiviteiten zoals een mentorgesprek, stage,
voorlichtingen vervolgonderwijs en het bezoeken van open-dagen.
 Leerling sluit LOB af met een pitch.  

Geen van de onderdelen is herkansbaar.
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