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OVERZICHT PTA-TOETSEN VOOR LEERLINGEN LYCEUM ELST
Vak
Leerjaren
Cohort
Soort toets
4 MAVO
Schoolexamen (SE)

Schoolexamen (SE)

Schoolexamen (SE)
Praktische Opdracht (PO)

VAK: NEDERLANDS (2021-2022)

Nederlands
4 mavo (2021-2022)
2020-2022
Onderwerp

Hoe wordt deze toets afgenomen?

Weging

Herkansen

Spelling
Opdrachten taalverzorging + www.cambiumned.nl

Schriftelijke toets (60 minuten)

25%

JA

CITO Kijk & Luisteren
Oefenen met kijk- & luisterfragmenten +
www.woots.nl
Spreekvaardigheid Fictie
Mondeling over gelezen literatuur

Schriftelijke toets (75 minuten)

15%

JA

Mondelinge toets (20 minuten)

25%

JA

Portfolio
Je krijgt gedurende het schooljaar
leesvaardigheidsopdrachten en schrijfopdrachten.

Deadline Portfolio: 1 week vóór de
start van LE-week 3

15%

NEE
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PTA NEDERLANDS 4 MAVO (cohort 2020-2022)
Ieder vak kent een examenprogramma waarin is vastgelegd wat moet en wat mag op het schoolexamen, en wat de (globale)
exameneenheden zijn. Op Lyceum Elst kunnen naast de verplichte schoolexameneenheden ook de exameneenheden die normaliter alleen op
het centraal eindexamen worden geëxamineerd onderdeel uitmaken van het schoolexamen.
In onderstaande tabel staat voor het vak Nederlands toegelicht welke exameneenheden onderdeel uitmaken van het schoolexamen op
Lyceum Elst. Het volledige examenprogramma van ieder vak is te vinden op www.examenblad.nl.
Specificatie exameneenheden (1)

Onderdeel van het
schoolexamen op
Lyceum Elst (2)

NE /K/1 Oriëntatie op leren en werken
NE /K/2 Basisvaardigheden
NE /K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands
NE /K/4 Luister- en kijkvaardigheid
NE /K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
NE /K/6 Leesvaardigheid
NE /K/7 Schrijfvaardigheid
NE /K/8 Fictie
NE /V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
NE /V/2 Schrijven op basis van documentatie
NE /V/3 Vaardigheid in samenhang
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Onderdeel van het
centraal examen
(indien van
toepassing) (3)
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Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Lyceum Elst
Vak
Leerweg
Cohort
(4)
Afname
periode

(5)
Code

Nederlands
4 MAVO (2021-2022)
2020-2022
(6)
(7)
Soort,
Inhoud onderwijsprogramma
vorm,
Wat ga je hiervoor doen?
duur

Leerjaar 4

NE02

SE
S
60 min

Leerjaar 4

NE03

SE
S
75 min

Leerjaar 4

NE04

SE
M
20 min

Leerjaar 4

NE05

PO

Spelling
Ter voorbereiding op dit SE maak je opdrachten
uit je lesboek hf. 1 t/m 6 taalverzorging, oefen
je op www.cambiumned.nl. Zie de studiewijzer
met een compleet overzicht aan opdrachten,
leerdoelen en aanvullend studiemateriaal.
CITO Kijk & Luisteren
Ter voorbereiding kijk en luister je naar diverse
documentaires en nieuwsitems. Daarnaast oefen
je jouw kijk- en luistervaardigheid met oude Cito
toetsen, o.a. via www.woots.nl.
Zie de studiewijzer met een compleet overzicht
van leerdoelen en aanvullend studiemateriaal.
Fictie
Je kiest n.a.v. een thema een pakket met drie
leesboeken. Tijdens de drie fictieweken maak je
opdrachten bij je gekozen pakket(leesboeken).
Zie de studiewijzer voor de deadlines, een
compleet overzicht van de fictiepakketten
(leesboeken) en fictiebegrippen, leerdoelen en
aanvullend studiemateriaal.
Portfolio
Gedurende het schooljaar maak je
leesvaardigheids- en schrijfopdrachten
(werkboek solliciteren + sollicitatiebrief
schrijven n.a.v. een vacature en
gedocumenteerd schrijven n.a.v. een stelling).
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(8)
Eindtermen/deeltaken
Wat moet je kennen en kunnen?
Zie syllabus (www.examenblad.nl)

(9)
Weging
schoolexamendossier

(10)
Herkansbaar

NE/K/2/3

25%

JA

NE/K/2/4

15%

JA

NE/K/2/3/5/6/8
NE/V/1/3

25%

JA

NE/K1/2/3/6/7
NE/V1/2/3

15%

NEE
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Zie in de studiewijzer de deadline voor de
schrijfopdrachten, leerdoelen en aanvullend
studiemateriaal.
(11) Berekening schoolexamencijfer 3 + 4 MAVO:
(NE01 x 20) + (NE02 x 25 + NE03 x 15 + NE04 x 25 NE05 x 15) : 100
Zie het examenreglement voor informatie over het afronden van cijfers.
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