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Inleiding PTA de Ring van Putten schooljaar 2021-2022 
 
In de andere bijlagen vind je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de Ring van 

Putten aan voor het schooljaar 2021-2022. 

Samen met het Examenreglement (zie onze website, onder Schoolinformatie) vormt het PTA het 

officiële document waarin vermeld staat welke toetsen worden afgenomen in de 

(voor)examenklassen, de weging, de vorm, de lengte van de toetsen en welke procedures inzake 

toetsen en examens van toepassing zijn. 

Wat is nieuw in het schooljaar 2021-2022? 

-Aan handelingsdelen moet voortaan worden ‘voldaan’. Begrippen zoals ‘voldoende’ en ‘goed’ 

worden niet meer gebruikt. 

- Aan deadlines voor inleveropdrachten (bijvoorbeeld een skills dossier) worden geen 

waarschuwingen meer verbonden die gedeeltelijke puntenaftrek tot gevolg hebben. Conform 

wettelijk voorschrift wordt vanwege het niet tijdig inleveren van een opdracht onmiddellijk het 

cijfer 1 toegekend. In een aantal gevallen kunnen leerlingen echter wel een herkansing inzetten om 

het cijfer te verbeteren. 

Wijze van afname van toetsen 

In het PTA staat ook aangegeven op welke wijze toetsen worden afgenomen. Wellicht ten 

overvloede vermelden wij dat een mondelinge toets in meerdere vormen kan worden afgenomen; 

dat kan middels een gesprek met een of meerdere examinatoren geschieden maar ook d.m.v. 

bijvoorbeeld een presentatie. 

Informatievoorziening bij aanpassingen 

Ouders, leerlingen en de Inspectie worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen die in het PTA 

na 1 oktober 2021 plaats kunnen vinden. Indien lessen en/of toetsen op een andere wijze moeten 

worden ingericht of qua omvang moeten worden aangepast, heeft dit gevolgen voor het PTA. De 

Ring van Putten zal daar ouders, leerlingen en de Inspectie vanzelfsprekend over informeren. 

 



Groep: 4 Atheneum

Schooljaar: 

Vak:  (zelf intikken) CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)

Algemene opmerkingen vooraf ↓    (druk atlas, type GR,  toegestane hulpmiddelen, editie binas, inleverdata, afspraken e.d.)

1) De leerlingen gebruiken de methode Contrast© en maken hun kunstdossier in fronter. Daar staan 
ook de planning per periode en de opdrachten.
2) De cijfers voor het vak CKV zijn onderdeel van het combinatiecijfer 
(CKV+MA+PWS=combinatiecijfer)
3) Voor het vak CKV zijn enkele buitenschoolse activiteiten verplicht. (6 voor VWO en 8 voor VWO)
4) Domein A = culturele activiteiten, domein B= kennis van kunst en cultuur, domein C= Practische 
activiteiten en domein D = reflectie
5) Bij te laat inleveren van de opdrachten/verslagen geldt: Bij inleveren na een week na de deadline 
gaat er een punt van het cijfer, daarna wordt het werk niet meer
 geaccepteerd en beslist de afdelingsleider/ examencommisie over de vervolgstappen.

PERIODE 1 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

1. Kunstautobiografie / Wat is kunst? PO nee 1 ja 1 ja 1 SE

2. Presentaties Kunstautobiografie / Het museum van ….. MO nee 5 1 nee

3. Keuze dossier 1. Architectuur of Fotografie en Nieuwe media PO nee 1 nee 1 nee

4. Interview met een kunstenaar (podcast) PO nee 1 nee

 Omschrijving toetsstof  ↓
1.Kunstautobiografie / Wat is kunst? De leerlingen schrijven een persoonlijk cultureel zelfportret 
.Contrast blz. 6-9. Deadline 12-09-21 B C D

2. Presentaties Kunstautobiografie / Het museum van ….. B D

3.Keuze dossier 1. Architectuur of Fotografie en Nieuwe media. Deadline: 31-10-21 B C D

4. Interview met een kunstenaar (podcast of blog) Deadline 31-10-21 A B C

[!] De werkwijzers en de opdrachten staan op Fronter.

PERIODE 2 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

5. Filmdossier. Contrast H17 Film. Deadline: 12-12-21 PO nee 1 ja 1 ja 3 SE

6. Praktische opdracht film (tijdens de projectweek) Deadline: 17-12-21 PO nee 1 nee

7. Keuze dossier 2: Dimensie 2-12. Deadline: 23-01-2022 PO nee 1 nee

 Omschrijving toetsstof  ↓
5. De leerlingen stellen een filmdossier samen met daarin de opdrachten uit het boek H17. blz 140-
141 en twee filmrecencies A B D

6. De leerlingen maken zelf een documentaire naar aanleiding van het thema identiteit B C D
7. De leerlingen kiezen zelf een van de dimensie-hoofdstukken (H 2-12) en maken hierbij de 
opdrachten of de toets. B C D

[!] De werkwijzers en opdrachten staan op Fronter.

Herkansbaar?

Weging
ExDo

Herkansbaar?
In de
toets-
week?
(ja/nee)

↓   Domein-code(s)

Soort

Duur
(minuten)

Weging
VoDo

ExDo
(ja/nee)

Weging
ExDo

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
VoDo

ExDo
(ja/nee)

2021 - 2022

↓   Domein-code(s)

Soort



#REF!

PERIODE 3 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

8. Muziekdossier H19 Contrast en opdracht beste album aller tijden. PO nee 1 ja 1 ja 3 SE

9. Doe het zelf! Naar aanleiding van een van de dimensies of een van de disciplines

maken de leerlingen zelf een kunstwerk. PO nee 1 nee nee

10. Onderzoeksvoorstel (WON) H21 Onderzoeken. PO nee 1 ja 1 ja SE

 Omschrijving toetsstof  ↓

8. Muziekdossier H19 Contrast en de concertrecensie. Deadline: 27-02-2022 A B D
9. Doe het zelf! Naar aanleiding van een van de dimensies of een van de disciplines maken de 
leerlingen zelf een kunstwerk DL: 03-04-22 B C D
10. Onderzoeksvoorstel (WON) H21 Onderzoeken. De leerlingen schrijven een onderzoeksvoorstel 
voor een cultureel onderzoek B C D

in P4. DL:20-03-22

PERIODE 4 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

11. Het grote CKV-onderzoek. H21 Onderzoeken. De leerlingen doen onderzoek naar aanleiding

van het onderzoeksvoorstel uit P3. PO nee 2 ja 2 nee SE

12. Presentaties onderzoeksresultaten. MO nee 1 nee nee

13. Theaterdossier. De opdrachten van H20 Theater en de theaterverslagen van de activiteiten 

in theater De Stoep. PO nee 1 nee nee

 Omschrijving toetsstof  ↓
11. Het CKV-onderzoek. H21 Onderzoeken. De leerlingen doen onderzoek naar aanleiding van het 
onderzoeksvoorstel uit P3. DL:17-04-22 B C D

12. Presentaties onderzoeksresultaten. B C D
13. Theaterdossier. De opdrachten van H20 Theater en de theaterverslagen van de activiteiten. 
DL:19-06-22 A B C
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ExDo
(ja/nee)
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Groep: 

Schooljaar: 

Vak:  (zelf intikken)

PERIODE 1 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

Thema Rechtsstaat CP ja 50 ja 2 ja 1 SE

Werkstuk Maatschappelijk vraagstuk PO nee ja 1 nee SE

Boek Thema's Maatschappijleer 

H 1 t/m 8 (blz 28 t/m 77)

Inleveren PO in week 40 tijdens de les

A1

A2

B1

B2

B3

PERIODE 2 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

Thema Parlementaire democratie CP ja 50 ja 2 ja 2 SE

Boek Thema's Maatschappijleer 

H 1 t/m 8 (blz. 88 t/m 139)

C1

C2

C3

4 atheneum

2021 - 2022

Benaderingswijze

Maatschappijleer

Algemene opmerkingen vooraf ↓    (druk atlas, type GR,  toegestane hulpmiddelen, editie binas, inleverdata, afspraken e.d.)

 Omschrijving toetsstof  ↓ ↓   Domein-code(s)

Politieke rechten en plichten; 

Soort

Informatievaardigheden 

Internationale vergelijking en internationale vergelijking

De praktijk van de parlementaire democratie

Duur
(minuten)

Soort

Duur
(minuten)

Weging
VoDo

ExDo
(ja/nee)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Weging
VoDo

ExDo
(ja/nee)

Weging
ExDo

Herkansbaar?
In de
toets-
week?
(ja/nee)

↓   Domein-code(s) Omschrijving toetsstof  ↓

Internationale vergelijking en internationale organisaties

In de
toets-
week?
(ja/nee)

De praktijk van de rechtsstaat

Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat



PERIODE 3 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

Thema Pluriforme samenleving CP ja 50 ja 2 ja 3 SE

Werkstuk Migratie PO nee ja 1 nee SE

Boek Thema's Maatschappijleer 

H 1 t/m 8 (blz. 150 t/m 202)

Inleveren PO in week 11 tijdens de les

E1

E2

E3

E4

A1

PERIODE 4 / 4

Toetsstof  ↓    (boek, hfd, par, blz, opg, e.d.) ja/nee periode

Thema Verzorgingsstaat CP ja 50 ja 2 ja 4 SE

Boek Thema's Maatschappijleer 

H 1 t/m 7 (blz. 206 t/m 243)

D1

D2

D3

D4

PTA:  4 atheneum ,   Maatschappijleer ,  2021 - 2022

Internationale vergelijking en internationale organisaties

De praktijk van de verzorgingsstaat

Sociale rechten en plichten; kenmerken van een verzorgingsstaat

Geschiedenis van de verzorgingsstaat

ExDo
(ja/nee)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

↓   Domein-code(s)

 Omschrijving toetsstof  ↓

 Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Geschiedenis van de pluriforme samenleving

Informatievaardigheden

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
VoDo

Internationale vergelijking en internationale organisaties

De praktijk van de pluriforme samenleving

Grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving

Weging
ExDo

ExDo
(ja/nee)

Weging
VoDo

Herkansbaar?
Soort
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