
Inleiding PTA de Ring van Putten schooljaar 2022-2023 
 
In de andere bijlagen vind je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de Ring van 
Putten aan voor het schooljaar 2022-2023. 

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. 

Bijzonder punten van aandacht 

-Aan handelingsdelen moet voortaan worden ‘voldaan’. Begrippen zoals ‘voldoende’ en ‘goed’ 
worden sinds het schooljaar 2021-2022  niet meer gebruikt. 

- Aan deadlines voor inleveropdrachten (bijvoorbeeld een skills dossier) worden geen 
waarschuwingen meer verbonden. Conform het Examenreglement 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. 

Overstappers van 4/5 vwo naar 5 havo 

Het PTA is van toepassing op alle leerlingen uit het betrokken leerjaar. Voor leerlingen die zijn 
overgestapt van bijvoorbeeld 4 of 5 vwo naar 5 havo wordt een startcijfer in 5 havo vastgesteld op 
grond van behaalde resultaten in voorafgaande bovenbouwjaren. Op deze leerlingen is een 
individueel PTA van toepassing. Dat is in hoofdlijnen het algemene PTA van het desbetreffende 
leerjaar (meestal 5 havo) met inachtneming van het volgende. Specifieke vwo-onderdelen, die niet 
op havoniveau worden getoetst, zijn buiten beschouwing gelaten. Indien van toepassing wordt in 
het individuele leerlingdossier opgenomen welke onderdelen die meetellen voor het examendossier, 
nog door de desbetreffende leerling gemaakt moeten worden. 

Overstappers van 3 havo naar 4 mavo 

Voor leerlingen die vanuit 3 havo instromen in 4 mavo geldt het volgende. Op deze leerlingen is 
het PTA van 4 mavo van toepassing, met inachtneming van het onderstaande: 

- Alle eindtermen moeten worden gedekt; indien de toetsen die normaliter in 3 mavo zouden 
zijn gemaakt onder dezelfde eindtermen vallen als de toetsen die in 4 mavo worden 
gemaakt, maakt de leerling uitsluitend de toetsen die in 4 mavo worden gemaakt. De 
eindtermen worden voor deze leerling gedekt, met dien verstande dat deze leerling alleen 
de toetsen maakt die in 4 mavo worden afgenomen. 

- Indien in 3 mavo toetsen zijn afgenomen en de eindtermen voor deze specifieke 
onderdelen reeds in 3 mavo zijn afgerond en dus niet meer terugkomen in 4 mavo, geldt 
het volgende. Er wordt bekeken in hoeverre deze eindtermen onderdeel uitmaakten van de 
toetsstof in 3 havo. Is dat het geval dan wordt het behaalde cijfer in 3 havo op waarde 
geschat voor een cijfer in het schoolexamendossier op mavo niveau. Maken deze 
eindtermen geen onderdeel uit van de toetsstof in 3 havo dan worden er een of meerdere 
toets afgenomen om de noodzakelijke eindtermen af te dekken. 

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 2022 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. 

 



Inleiding PTA de Ring van Putten schooljaar 2022-2023 
 
Herkansingen 

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 worden de herkansingen afgenomen na de derde 
toetsweek. De leerlingen hebben dan de keuze voor het maken van een herkansing uit periode 1, 2 
of 3. De leerlingen hebben recht op drie herkansingen. Dat mogen bijvoorbeeld ook drie 
herkansingen zijn voor hetzelfde vak of drie herkansingen uit één periode. 

Voor de voorexamenklassen geldt dat de toetsen uit periode 4 niet herkansbaar zijn.1 

 

 

 

                                                           
1 De eindexamenklassen hebben maar drie toetsweken. 



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Taalbeheersing: spelling, interpunctie en formuleren ST ja 100 1 ja 1

C

PERIODE 2 /3

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

Literatuur MO ja 15 1 ja 2

Spreekvaardigheid MO nee 20 1 ja 2

E

B

5 havo

2022 - 2023

Nederlands

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

Voor de mondelinge examens literatuur leveren de leerlingen minimaal acht boekverslagen in via fronter. De uitsterste inleverdatum is 16 december 2022.

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

De leerling kent de spelling- en interpunctieregels en kan deze toepassen.

De leerling is ook in staat stijlfouten te herkennen, te benoemen en deze te corrigeren.

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

De leerling is in staat literaire werken van acht verschillende auteurs te analyseren aan de hand van de literaire begrippen.

De leerling is in staat om informatie te verzamelen, te verwerken en deze in een discussie te presenteren.

De leerling is ook in staat achtergrondinformatie over de auteur, het literaire werk en de historische tijd te verwerken.



PERIODE 3 /3

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

Leesvaardigheid ST ja 100 1 ja 3

A D

↓   Domein-code(s)

De leerling kent ook alle begrippen van de argumentatietheorie en kan deze ook toepassen.

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

De leerling kan bepalen tot welke tekstsoort een tekst (deel) behoort, de hoofdgedachte aangeven, relaties tussen delen van de tekst 
aangeven en conclusie mbt intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Nederlands



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Leesvaardigheid & Literatuur* ST ja 100 5 ja 1

Skills dossier** SD nee nvt 2 nee

A E

E

PERIODE 2 /3

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

Kijk en Luistervaardigheid * LUV ja 100 5 ja 2

Gespreksvaardigheid** MO ja 15 5 ja 2

Skills dossier** SD nee nvt 2 nee

B

C1

B2 E

* CITO kijk- en luistertoets 

***Skills dossier: Verwerkingsopdrachten van kijk/luistervaardigheid en book report op B2-niveau of hoger.

***Deadline: 23-12-2022

** ca. 15 minuten. Leerlingen praten in duo's o.l.v. 1 docent. Niveau: B1+

* Zowel tekstbegrip als begrip en herkenning van de belangrijkste literaire elementen en terminologie en beknopte 

literatuurgeschiedenis. Woordenboek EN-NL en NL-EN toegestaan voor leesvaardigheid. 

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

**Skills Dossier: book report/short stories op B2-niveau of hoger

**Deadline 14-10-2022

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Indien het Skills dossier niet tijdig wordt ingeleverd, zie hieronder, wordt voor de onderhavige periode het cijfer 1 toegekend.

5 havo

2022 - 2023

Engels

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

Woordenboek EN-NL en NL-EN toegestaan bij schrijfvaardigheid en leesvaardigheid



PERIODE 3 /3

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

Schrijfvaardigheid* SFV ja 100 5 ja 3

Skills dossier** PO nee nvt 2 nee

D1

D** Skills Dossier: writing dossier

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Engels

↓   Domein-code(s)

*  2 verplichte schrijfopdrachten (n.a.v div. tekstsoorten die geoefend zijn in les). Woordenboek EN-NL en NL-EN toegestaan.

**Deadline 24-02-23

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Grandes Lignes H1 onderdelen A en B TT nee 50 2 nee

Grandes Lignes H1 onderdelen A, B en C ST nee 50 3 nee

Leesvaardigheid LSV ja 50 3 ja 1

Oriëntatie op studie en beroep

A D F

PERIODE 2 /3

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

Kijk- en Luistervaardigheid CITO LUV ja 100 3 ja 2

Formele en Informele brief SFV ja 100 3 ja 2

Literatuur + 1 boek LIT nee 50 3 nee

B D E

5 havo

2022 - 2023

Frans

Algemene opmerkingen vooraf ↓    (druk atlas, type GR,  toegestane hulpmiddelen, editie binas, inleverdata, afspraken e.d.)
Aan het einde van leerjaar 5 van de havo zijn de volgende ERK-niveaus bereikt: Leesvaardigheid: B1, Kijk- en Luistervaardigheid: B1, Spreekvaardigheid:A2/B1, 
Schrijfvaardigheid: A2+.

Bij de toetsen Schrijfvaardigheid en Leesvaardigheid zijn wel woordenboeken toegestaan.

Bij de toetsen TT, ST, MO, LIT en LUV zijn geen woordenboeken toegestaan.

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Ter voorbereiding op de toets Leesvaardigheid wordt er tijdens de lessen extra geoefend met H7 van Grandes Lignes: Préparation à 
l'Examen Lire.

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Tijdens de lessen wordt er voorlichting gegeven over de mogelijkheden met het vak Frans mbt studie en beroep.

Voor de toets Kijk- en Luistervaardigheid wordt H5 van Grandes Lignes bestudeerd en geoefend met toetsen.

Literatuur wordt tijdens de lessen behandeld mbv een syllabus, verstrekt door de docent. De keuze van het boek is in overleg met de 
docent.

Voor de toets Schrijfvaardigheid wordt H4 van Grandes Lignes bestudeerd en extra geoefend met de syllabus verstrekt door de docent.



PERIODE 3 /3

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

Grandes Lignes, stof naar keuze van de docent TT nee 50 2 nee

Examenidioom ST nee 50 3 nee

Spreekvaardigheid Mondeling MO nee 15 3 nee

Leesvaardigheid LSV ja 80 3 ja 3

A C D

↓   Domein-code(s)

Grandes Lignes: de docent kiets welk onderdeel nog extra aandacht nodig heeft; dit kan ook H2 delen A en B zijn (of A en C bijv.).

Voor de toets Spreekvaardigheid wordt geoefend met H6 uit Grandes Lignes.
Ter voorbereiding op de toets Leesvaardigheid wordt er tijdens de lessen extra geoefend met H7 van Grandes Lignes: Préparation à 
l'Examen Lire. 

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Examenidioom, te leren uit syllabus verstrekt door de docent.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Frans



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Domein A: Leesvaardigheid CP ja 50 1 ja 1

Examenidiom 1 TT nee 50 1 nee

A

PERIODE 2 /3

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

CP 2: Domein B: Kijk en luistervaardigheid CITO LUV ja 80 2 ja 2

CP 2: Domein D: Schrijfvaardigheid SFV ja 100 2 ja 2

Domein E: Literatuur MD nee 2 nee

B

D en D1

E1

5 havo

2022 - 2023

Duits 

Algemene opmerkingen vooraf ↓    (druk atlas, type GR,  toegestane hulpmiddelen, editie binas, inleverdata, afspraken e.d.)
De volgende domeinen komen in de 4 perioden aan bod: Leesvaardigheid (domein A), Kijk- en luistervaardigheid (domein B), gespreksvaardigheid (domein C), 
schrijfvaardigheid (domein D) en literatuur (domein E). Bij een leestoets en schrijfvaardigheid (domein D) zijn een woordenboek D-NL en het naamvallenblad 

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Domein A: Leesvaardigheid Cito leesteksten

Examenidiom 1: Signaalwoorden uit het handboek na klar! 

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid CITO

Domein E: Dossier over 3 literaire werken, subdomein E1 literaire ontwikkeling. Inlevermoment: uiterlijk 14 januari 2022

Domein D: subdomein D1 Taalvaardigheden 



PERIODE 3 /3

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

CP Domein A: Leesvaardigheid LSV ja 100 1 ja 3

CP Examenidiom 2 CP ja 50 1 ja 3

Domein C: Gespreksvaardigheid MO nee 20 2 nee

A

C

↓   Domein-code(s)

Domein A: CITO teksten oude toetsen 

Domein C: subdomein C1: Gesprekken voeren en subdomein C2: spreken. Elke leerling bereid 2 Duitse artikelen voor en presentert die 
in een groepje van 2 (max 10 min/ leerling) , daarna vraagen hierover en ook over andere onderwerpen. 

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

CP Examenidiom 2: signaalwoorden en examentekstenwoordenschat uit handboek na klar! 

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Duits 



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

ST: Modules: Schaarste, geld en handel. Heden, verleden en toekomst. Speltheorie. ST ja 100 4 ja 1

A1,2,3,4

B

C

E

F

PERIODE 2 /3

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

ST: Modules: Vraag en aanbod, Risico en rendement, Economische groei. ST ja 100 4 ja 2

D

G

H

5 havo

2022 - 2023

Economie

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

Gemiddelde cijfer het ST cijfer 4 havo wordt meegenomen naar 5 havo

Hulpmiddelen: rekenmachine (niet-grafisch), woordenboek Nederlands

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

ST: Domein A1,2,3,4 Informatievaardigheden, Rekenkundig en/of grafisch onderbouwen, Standpuntbepaling. Strategisch inzicht.

Domeinen:

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

F Concept samenwerken en onderhandelen: Hele module

B Concept schaarste: Hele module

C Concept Ruil: Hele module

E Concept ruilen over de tijd: Hele module

ST: Domein A1,2,3,4 Informatievaardigheden, Rekenkundig en/of grafisch onderbouwen, Standpuntbepaling. Strategisch inzicht.

H Concept Welvaart en groei: hele module

D Concept markt: hele module

G Concept Risico en informatie: hele module

Domeinen:



PERIODE 3 /3

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

ST: Modules Economische groei + Conjunctuur en economisch beleid + Speltheorie + Risico en rendement ST ja 100 4 ja 3

A1,2,3,4

G F

H J

I

A5

↓   Domein-code(s)

ST: Domein A1,2,3,4 Informatievaardigheden, Rekenkundig en/of grafisch onderbouwen, Standpuntbepaling. Strategisch inzicht.

G Concept risico en informatie: hele module

I Concept Goede tijden, slechte tijden: hele module

F Concept Samenwerken en onderhandelen: hele module

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

H Concept welvaart en groei|: hele module

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Economie



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

ST: BE in Balans: H25 t/m H28 + herhaling H6 t/m H8 ST ja 100 4 ja 1

B F

PERIODE 2 /3

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

ST: BE in Balans: H29 t/m H32 + herhaling H9 + H10 + H16 ST ja 100 4 ja 2

B C F

G

5 havo

2022 - 2023

bedrijfseconomie

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

Een gewone (niet-grafische) rekenmachine  is toegestaan.

Woordenboek Nederlands in toegestaan.

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

ST: Domein B: Van persoon naar rechtspersoon; Domein F: Financieel beleid

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

ST: Domein B: Van persoon naar rechtspersoon, Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid, Domein F: Financieel beleid, 
Domein G: Verslaggeving



PERIODE 3 /3

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

ST: BE in Balans: H33 t/m 35 + herhaling H17 t/m H20 ST ja 100 4 ja 3

D G

↓   Domein-code(s)

ST:Domein D: Investeren en Financieren, Domein G: Verslaggeving

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  bedrijfseconomie



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Toets GWP: H5 t/m H8 & HC Het Britse Rijk (1585-1900) ST ja 100 5 ja 1

A

B

C

PERIODE 2 /3

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

Toets: GWP H9 +H10 & HC: Duitsland in Europa (1918-1991) ST ja 100 5 ja 2

A

B

C

5 havo

2022 - 2023

geschiedenis

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

Per periode levert het naar behoren uitvoeren en op tijd uitvoeren van de opdrachten een bonus op van 0,3 pt.

Toegestane hulpmiddelen: woordenboek Nederlands

Die bonus komt bovenop het cijfer van de ST-toets van de toetsweek.

De vaardigheden uit domein A komen bij elk onderwerp uit kennisdomein B terug.

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Domein A Historisch besef; Domein B Orientatiekennis; Domein C Thema's;

In alle perioden worden historische structuurbegrippen getoetst.

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Domein A Historisch besef, Domein B Oriëntatiekennis, Domein C Thema's;

In alle perioden worden historische structuurbegrippen getoetst.



PERIODE 3 /3

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

Toets GWP H5 t/m H10 & HC: Nederland (1948-2008) ST ja 100 5 ja 3

A

B

C

↓   Domein-code(s)

Domein A Historisch besef, Domein B Oriëntatiekennis, Domein C Thema's  

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

In alle perioden worden historische structuurbegrippen getoetst.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  geschiedenis



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Aarde/ Systeem aarde H 1 t/m H 4  + Leefomgeving/ Wonen in Nederland H1 ST ja 100 4 ja 1

Aarde/ Systeem aarde H2 en H3 TT nee 50 1 nee 1

A1

C2 C3

E1

PERIODE 2 /3

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

Leefomgeving/ Wonen in Nederland H1 t/m H 4 + Ontwikkelingsland Brazilië H 1 ST ja 100 4 ja 2

PO Leefomgeving Rotterdam PO nee nvt 2 nee 2

A1 A2

D1

E1 E2

Begrippen worden in de les getoetst en kunnen vraag 1 van de ST vervangen.

Begrippen worden in de les getoetst en kunnen vraag 1 van de ST vervangen.

ST: Leefomgeving/ Wonen in Nederland, hoofdstukken 1 t/m 4 + Ontwikkelingsland/ Brazilië, hoofdstuk 1

PO: Leefomgeving excursie Rotterdam met bijbehorende opdrachten in een groepje.  Excursieboekjes worden vooraf uitgedeeld in de 
les. In dit boekje zijn de beoordelingscriteria te lezen.

De Grote Bosatlas 54e of 55e druk is nodig bij deze toets.

ST: Aarde/ Systeem aarde, hoofdstukken 1 t/m 4 + Leefomgeving/ Wonen in Nederland, hoofdstuk 1

De Grote Bosatlas 54e of 55e druk is nodig bij deze toets.

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

ST: Aarde/ Systeem aarde halverwege de periode in de les over de hoofdstukken 2 en 3

De Grote Bosatlas 54e of 55e druk is nodig bij deze toets.

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Woordenboek Nederlands toegestaan

Op het Centraal Eindexamen is het gebruik van de Grote Bosatlas niet toegestaan (er is een kaartenkatern als bijlage).

5 havo

2022 - 2023

Aardrijkskunde

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

Toetsen moeten gemaakt worden met de Grote Bosatlas 54e of 55e druk.



PERIODE 3 /3

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

Ontwikkelingsland Brazilië H 1 t/m H 5 + Wereld/ Arm en rijk H 3 en H 4 ST ja 100 4 ja 3

Ontwikkelingsland Brazilië H 3 en H 4 TT nee 50 1 nee 3

A1

B2

D1 D2

De Grote Bosatlas 54e of 55e druk is nodig bij deze toets.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Aardrijkskunde

Begrippen worden in de les getoetst en kunnen vraag 1 van de ST vervangen.

↓   Domein-code(s)

ST: Ontwikkelingsland Brazilië, hoofdstukken 1 t/m 5 + Wereld/ Arm en rijk, hoofdstukken 3 en 4 

De Grote Bosatlas 54e of 55e druk is nodig bij deze toets.

ST: Ontwikkelingsland Brazilië halverwege de periode in de les over de hoofdstukken 3 en 4

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

H9: Exponentiële verbanden + H10: Statistiek gebruiken (gedeeltelijk) ST ja 100 4 ja 1

Herhaling: H1, 2, 3, en 7

Onderzoeksvaardigheden

A B C

E

PERIODE 2 /3

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

H10: Statistiek gebruikeb + H11: Formules en variabelen (gedeeltelijk) ST ja 100 4 ja 2

Herhaling: H 2, 3, 6 en 7

Onderzoeksvaardigheden

Domein B Algebra en tellen A B C

E

Domein E statistiek

Domein C Verbanden

Subdomein C5 exponentiële groei

Domein E statistiek

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Domein B Algebra en tellen

Domein C Verbanden

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Subdomein A3 Wiskundige vaardigheden

Subdomein A1 Algemene vaardigheden

Subdomein A2 Profielspeficieke vaardigheden

Subdomein B1 Algebra wordt in alle toetsen teruggevraagd.

Exacte stof toets wordt vermeld op de werkwijzer. woordenboek Nederlands en normale rekenmachine toegestaan

5 havo

2022 - 2023

wiskunde A

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

Domein A Vaardigheden wordt in alle toetsen teruggevraagd:  



PERIODE 3 /3

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

H11: Formules en variabelen + H12: Examentraining ST ja 100 4 ja 3

Alle examenstof (H 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Onderzoeksvaardigheden

A B C

E

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  wiskunde A

↓   Domein-code(s)

Domein B Algebra en tellen

Domein E statistiek

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Domein C Verbanden



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

H7 (lijnen en cirkels) + H8 (goniometrie) ST ja 100 4 ja 1

C2

B1

B4

PERIODE 2 /3

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

H9 (Exponentiële en logaritmische formules) + deel H10 (meetkundige berekeningen) ST ja 100 4 ja 2

Herhalen H3 + H5

B1

B2

C

H9: subdomein B1: standaardfuncties

H10: domein C: meetkundige berekeningen

H9: subdomein B2: vergelijkingen en ongelijkheden

H7: subdomein C2: algebraïsche methoden

H8: subdomein B1: standaardfuncties

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

H8: subdomein B4: periodieke functies

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Subdomein A3 Wiskundige vaardigheden          

Subdomein A1 Algemene vaardigheden       

Subdomein A2 Profielspecifieke vaardigheden          

Exacte stof toets wordt vermeld op de werkwijzer          

woordenboek Nederlands en grafische rekenmachine toegestaan. 

5 havo

2022 - 2023

Wiskunde B

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

Domein A Vaardigheden wordt in alle toetsen teruggevraagd      



PERIODE 3 /3

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

 H10 + H11 (Verbanden en functies) + H12 (Examentraining) ST ja 100 4 ja 3

 Herhalen H1, H4 en H6

B

C

D

Domein C: meetkundige berekeningen

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Wiskunde B

↓   Domein-code(s)

Domein B: functies, grafieken en vergelijkingen

Domein D: toegepaste analyse

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

Boek 4A: Thema 1, Thema 3 + Boek 5: Thema 1, Thema 2 ST ja 100 4 ja 1

C1 C2 E4

F1 A4 A5

A8 A11 A14

B2 B3 C2

D1 F1 E2 E3 E4

PERIODE 2 /3

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

Boek 4A: Thema 4 + Boek 4B: Thema 6, Thema 7 ST Ja 100 4 ja 2

B2 B3 B7

B8 C2 C3

D4 F1 F2

F3 D2 A7

Thema 4: Evolutie

Thema 7: Ecologie en milieu

Thema 6: Waarneming en gedrag (vanaf B3)

4A Thema 1: Inleiding in de biologie

4A Thema 3: Genetica

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

5A Thema 1: Stofwisseling

5A Thema 2: DNA

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Toegestane hulpmiddelen: Binas 6e editie, woordenboek Nederlands

5 havo

2022 - 2023

Biologie

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

Er wordt gewerkt uit Biologie voor Jou Max: Deel 4A en aB en deel 5



PERIODE 3 /3

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

Boek 4B: thema 5, thema 6 (B1 + B2) + Boek 5A: thema 3, thema 4 + Boek 5B: Thema 5, thema 6, thema 7 St ja 100 4 ja 3

E1 E2 E3

E4 B4 C1

C2 D3 B2

B7 A5 D2

B3 B5

4B: Thema 6 B1 + B2: Waarneming

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Biologie

5B: Thema 7: Samenhang van de biologie

5B: Thema 6: Afweer

↓   Domein-code(s)

4B: Thema 5: Regeling

5B: Thema 5: Gaswisseling en uitscheiding

5A: Thema 3: Vertering

5A: Thema 4: Transport

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

H2 + H3+ H4 + H8 ST ja 100 6 ja 1

C1

C2

I2

PERIODE 2 /3

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

H5 + H6 + H10 ST ja 100 6 ja 2

D1

G1

E1

5 havo

2022 - 2023

Natuurkunde

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

Methode: systematische natuurkunde basisboek havo 5, 9e druk

We verwachten beroep te kunnen doen op (basis)kennis uit voorgaande hoofdstukken. Eerder in de bovenbouw behandelde stof blijft terugkomen. 

BiNaS en niet grafische rekenmachine zijn bij elke vorm van toetsing toegestaan. 

In 5 havo worden de hoofdstukken uit 4 havo herhaald en worden nieuwe hoofdstukken behandeld. De stof neemt per toetsweek toe.

Woordenboek Nederlands toegestaan

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

H2 Beweging

H3 Krachten

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

naar behoud van van energie en welke wetten hierbij gelden, met de link naar mechanica. Ook kijken we naar het modellen van bewegin adhv examenopgaven.

H4 Krachtwetten

H8 Arbeid en energie

In deze periode herhalen we de mechanica: kracht en beweging. Hierbij voegen we het concept energie toe. Hiermee kijken we

We herhalen H5 + H6 en gaan kijken naar het zonnestelsel en de natuurkundige wetten en concepten die hier gelden. 

H5 Warmte 

H10 Zonnestelsel en Heelal

H6 Elektriciteit



PERIODE 3 /3

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

H9 + H11 ST ja 100 6 ja 3

B1

B2

I1

toe te kunnen passen.

De periode kijken we naar golfbewegingen: trillingen en straling. We beschouwen de bijbehorende formules en creeren inzicht om deze correct

↓   Domein-code(s)

H9 Trillingen

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

H11 Straling 

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Natuurkunde



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

H7.1 t/m 7.3 (zonder Binas) TT nee 30 1 nee

H4, H6, H7 en H11 ST ja 100 4 ja 1

B C F

G

PERIODE 2 /3

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

H8.1 t/m 8.2 (zonder Binas) TT nee 30 1 nee

H3, H5, H8, H9 ST ja 100 4 ja 2

Toets practicum (in de toetsweek) TT ja 150 2 nee

B C D

E F G

5 havo

2022 - 2023

Scheikunde

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

Boek: Nova Scheikunde, 4 Havo en Nova Scheikunde, 5 Havo

experimenten in de chemie, E: Innvatieve ontwikkelingen in de chemie, F: Processen in de chemische industrie, G: Maatschappij en chemische technologie

Benodigdheden: Binas 6e editie en rekenmachine (geen grafische) tenzij anders vermeld 

De domeinen zijn: A: Vaardigheden, B: Kennis van chemische processen en kringlopen, C: Kennis van chemische processen en kringlopen, D: Ontwerpen en 

Domein A komt in ieder hoofdstuk aan de orde en wordt niet apart genoemd. Subdomeinen aangegeven met een * moeten in het SE getoetst worden.

LET OP: chemisch rekenen (H1) behoort altijd tot de toetsstof. De theorie uit 4 HAVO wordt als basiskennis gezien voor 5 HAVO

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

H4, H6: zie 4 havo

H7: Zure, basische en neutrale oplossingen (B4, C2), Zuren en zure oplossingen (C1), pH-berekening van zure oplosingen (C2), 

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

G2 = milieueisen

Basen en basische oplossingen (B1, C1), pH-berekening van basische oplossingen (C2), Zuur-basereacties (C1), Zuren en basen in het 

milieu (F3, G2), Gehalte-bepaling met een zuur-basereactie (C2)

G3* = duurzame chemische technologie, G4* = groene chemie

E1 = kenmerken van innovatieve processen, E2* = duurzaamheid, E3* = innovatieve processen

C5* = technologische aspecten                                D2* = veiligheid, D3 = chemische procesontwerpen, D4*: molecular modelling

G4*), Technisch ontwerpen (D4*)

H3, H5: zie 4 havo

Kunstof verwerken (C5*, E2*, F3) Bioplastics (C8, E2*), Bijzondere polymeren (E3*, G3*), Kunststoffen hergebruiken (E2*, E3*, G3*, 

metalen (B4, E1), Gehaltebepaling met een redoxreactie (C2)

H9: Kunststofen (B4, B5), Polyalkenen en rubber (C1, C8), Esters (C1, C8, D2*), Polyesters en polyamiden (D3, E1), 

H8: Reacties met elektronenoverdracht (C1), Redoxreacties (C1, F3), Energie uit redoxreacties (B4, C1, E1, F3), Bescherming van 



PERIODE 3 /3

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

Reactievergelijkingen, chemisch rekenen en omrekenen TT nee 30 1 nee

H1 t/m 11 ST ja 100 4 ja 3

B C D

E F G

G1 = chemie van het leven, G5* = ketenanalyse

F2* = procestechnologie en duurzaamheid, F4* = risico en veiligheid, F5* = kwaliteit en gezondheid

C4* = chemisch evenwicht

↓   Domein-code(s)

H1 t/m H6 zie 4 havo, H7 t/m H9 zie 5 havo periode 1 t/m 3 (in H6 zit C4*)

H11: Productieprocessen (C5*, F1, G5*), Van grondstof tot product (C5*, C6, F1, G5*), Kosten (C5*, D2*, F1, F2*, F4*, G2*),

Groene productieprocessen (C2, C5*, E3*, F1, G2, G4*), Biobrandstoffen (C7, D2*, E2*, F1, G3*)

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

H10: Voeding (G1, F5*), Vetten en oliën (G1, F5*), Koolhydraten (G1), Eiwitten (D2*, G1, G2), Giftige stoffen (D2*, G1, G2)

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Scheikunde



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

[MUZIEK]: uitvoeren van klassikaal speelstuk no 3 PT nee 5 1 nee

KUA 9. Begrippentoets H9. Blz. 266-268 en de begrippen uit de syllabus. TT nee 40 1 nee

KUA 10. Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw. 9.1-9.3 ST ja 80 2 ja 1

PERIODE 2 /3

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

[MUZIEK]: Akkoordbegeleiding uitvoeren PT nee 5 2 nee

KUA 11. Muziekanalyse naar aanleiding van een muziekstuk/lied uit de 20e eeuw. PO nee 1 nee
KUA 12. Toets Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw II. Paragraaf 9.1 American dream, 9.2 
Experiment  ST ja 80 3 ja 2

[MUZIEK]: Spelen bij een gezongen nummer van een begeleiding op een zelfgekozen akkoordinstrument

12. Toets Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw II. Paragraaf 9.1-9.5 en alle aantekeningen, powerpoints en sways op 
fronter.

KUA 11. Muziekanalyse naar aanleiding van een muziekstuk uit de 20e eeuw. Het analysemodel staat in Fronter.

[MUZIEK]: Presenteren van klassikaal speelstuk waarbij de leerling een speel- of zangpartij naar keuze uitvoert.

KUA 9. Begrippentoets H9. Blz.266-268 en de begrippen uit de syllabus

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

10. Toets Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw I. Paragraaf 9.1 American Dream, 9.2 Experiment en engagement en 9.3 
PoMo

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

4. Alle toetsen KUA worden afgenomen op de computer tijdens de toetsweken. (Wintoets)

2. Het cijfer KUA is ondergebracht bij het praktijkgedeelte van MUZIEK of BEELDENDE VORMING

3. De gebruikte methode is De Bespiegeling, kunsten in samenhang. Daarnaast zijn er aanvullende materialen te vinden op Fronter.

5. De examenonderwerpen zijnvoor het schooljaar 2022-2023: (BC17) Burgelijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw, (CM20) Cultuur van het Moderne aan het 
begin van de 20e eeuw en (MC20) Massacultuur in de 20e eeuw. 

5 havo

2022 - 2023

muziek/kua

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

1. De lessen KUA zijn als volgt verdeeld: 4H 1x40 minuten en H5 2x 40 minuten of 1x80



PERIODE 3 /3

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

[MUZIEK]: Eindpresentatie PT nee 100 3 nee

KUA 13. Toets examenstof. BC17, CM20 en MC20. Toets over alle relevante examenstof. ST ja 100 4 ja 3

KUA 13. Toets over alle examenstof. H5, H8 en H9 uit het boek, de begrippen uit het boek en de syllabus, de sways, powerpoints etc.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  muziek/kua

↓   Domein-code(s)
[MUZIEK]: Eindpresentatie: openbare uitvoering (en generale repetitie) in maart 2023 van klassikale nummers, bandnummers en vrije 
nummers

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

KUA 9. Begrippentoets H9. Blz. 266-268 en de begrippen uit de syllabus. TT nee 40 1 nee

KUA 10. Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw. 9.1-9.3 ST ja 80 2 ja 1
KUBV: Project V. Schetsen naar de waarneming. De leerlingen stellen een collectie schetsen naar de 
waarneming PO nee 1 nee

samen.

A B C

A B C

2 3 4

PERIODE 2 /3

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

KUA 11. Muziekanalyse naar aanleiding van een muziekstuk/lied uit de 20e eeuw. PO nee 1 nee
KUA 12. Toets Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw II. Paragraaf 9.1 American dream, 9.2 
Experiment  ST ja 80 3 ja 2

en engagement, 9.3 Postmodernisme, 9.4 Globalisering en 9.5 Netwerken PO nee 2 nee

KUBV: Project VI. Ge-engageerde kunst.

A B C

A B C

2 3 4

PERIODE 3 /3

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

KUA 13. Toets examenstof. BC17, CM20 en MC20. Toets over alle relevante examenstof. ST ja 100 4 ja 3
KUBV: Project VI. De meesterproeve. De leerlingen maken een kunstwerk of een collectie werken samen naar 
een PO nee 3 nee

thema naar keuze.

A B C

2 3 4

5 havo

2022 - 2023

KUBV: Kunst BV + KUA (Kunst alg

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

1. De lessen KUA zijn als volgt verdeeld: 4H 1x40 minuten en H5 2x 40 minuten of 1x80

4. Alle toetsen KUA worden afgenomen op de computer tijdens de toetsweken. (Wintoets)

2. Het cijfer KUA is ondergebracht bij het praktijkvan (KUMU of KUBV)

3. De gebruikte methode is De Bespiegeling, kunsten in samenhang. Daarnaast zijn er aanvullnde materialen te viden op Fronter.

5. De examenonderwerpen zijnvoor het schooljaar 2022-2023: (BC17) Burgelijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw, (CM20) Cultuur van het Moderne aan het 
begin 
van de 20e eeuw en (MC20) Massacultuur in de 20e eeuw.

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

9. Begrippentoets H9. Blz.266-268 en de begrippen uit de syllabus
10. Toets Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw I. Paragraaf 9.1 American Dream, 9.2 Experiment en engagement en 9.3 
PoMo

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

En de powerpoints/ sways /aantekeningen op fronter

Project V. De leerlingen stellen een collectie schetsen naar de waarneming samen. 

 De beooordeling vindt plaat aan de hand van  de volgende criteria: schetsen en orientatie, het eindproduct en de reflectie erop.

↓   Domein-code(s)

1. Toets over alle examenstof. H5, H8 en H9 uit het boek, de begrippen uit het boek en de syllabus, de sways, powerpoints etc.

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Project VI. De meesterproeve. De leerlingen maken een kustwerk naar aanleiding van een eigen gekozen thema.

11. Muziekanalyse naar aanleiding van een muziekstuk uit de 20e eeuw. Het analysemodel staat in Fronter.

Project VI Ge-engageerde kunst. De leerlingen maken een kunstwerk waarbij ze een maatschappelijke betrokkenheid laten zien. De vorm

is, in overleg, vrij.

12. Toets Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw II. Paragraaf 9.1-9.5 en alle aantkeningen, powerpoints en sways op fronter.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  KUBV: Kunst BV + KUA (Kunst algemeen)



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

PHP7 & MySQL PT nee 80 3 ja 1

D1 D2 B1

B2 C3

PERIODE 2 /3

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

Module netwerken en Module 7(relationele databases) PT nee 80 4 ja 2

B1 B2 C1

C5 H1 H2

H3 L1 L2

L3 H1 H2

H3

Online omgeving instruct - Keuzethema SLO Databases - handouts

Programmeren in Php en introductie (My)Sql

Online omgeving instruct - Programmeren php7/mysql(versie 2019)

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

5 havo

2022 - 2023

informatica

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

boek: fundament-online voor kernprogramma en keuzethema's



PERIODE 3 /3

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

PO - ontwikkelen van informatiesysteem PO nee nvt 5 nee 3

Inleveren op Fronter

A4 A6 C4

C5 H1Het PO wordt via SCRUM gedaan, tijdens de les maar ook thuis als huiswerk.

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  informatica

↓   Domein-code(s)

Het maken van een informatiesysteem met behulp van HTML, CSS, PHP en MySql

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

HD nee nvt 0 nee

PERIODE 2 /3

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

HD nee nvt 0 nee

Begeleiding: professionele mensen van verenigingen en docenten LO van De Ring van Putten

Organisatie: er worden drie blokken met keuzeactiviteiten aangeboden

Begeleiding: professionele mensen van sportverenigingen en docenten LO van De Ring van Putten

Organisatie: er worden drie blokken met keuzeactiviteiten aangeboden

Doel:

* Plezier in bewegen vasthouden, ook na je De Ring van Putten tijd

* Verantwoorde keuze maken voor een vorm van spotbeoefening voor na je schooltijd

* Kennismaken met verschillende sportaanbieders in Spijkenisse

* Kennismaken met tot nu toe onbekende vormen van sportbeoefening

Doel:

* Kennismaken met tot nu toe onbekende  vormen van sportbeoefening

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

* Verantwoorde keuze maken voor een vorm van spotbeoefening voor na je schooltijd

* Kennismaken met verschillende sportaanbieders in Spijkenisse

* Plezier in bewegen vasthouden, ook na je De Ring van Putten tijd

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Bij afwezigheid moet de les worden ingehaald in overleg met de docenten LO, maar in ieder geval voor 30 maart 2023

deelname tijdens de lessen. Leerlingen die geblesseerd zijn leveren bij de docent een briefje in van hun ouders. Bij een blessure wordt er in overleg met de docent 
besproken hoe de deelname van de les ingevuld kan worden.
De leerling dient elke les sportkleding te dragen. Specifiek andere (sport)kleding dan gedragen wordt tijdens de overige lessen op school.

Bij meer dan een les afwezig, zal de activiteit moeten worden ingehaald om te voldoen aan het handelingsdeel. 

5 havo

2022 - 2023

LO

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

LO is een handelingsdeel. Dat wil zeggen dat aan alle onderdelen moet worden voldaan om examen te kunnen doen. Wij gaan uit van een actieve 



PERIODE 3 /3

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

HD nee nvt 0 nee

* Kennismaken met tot nu toe onbekende vormen van sportbeoefening

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  LO

Begeleiding: professionele mensen van verenigingen en docenten LO van De Ring van Putten

Organisatie: er worden drie blokken met keuzeactiviteiten aangeboden

↓   Domein-code(s)

Doel:

* Plezier in bewegen vasthouden, ook na je De Ring van Putten tijd

* Verantwoorde keuze maken voor een vorm van spotbeoefening voor na je schooltijd

* Kennismaken met verschillende sportaanbieders in Spijkenisse

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?



Groep: 

Schooljaar: 

Vak: 

PERIODE 1 / 3

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

PERIODE 2 /3

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

5 havo

2022 - 2023

Maatschappijleer

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

Woordenboek Nederlands

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

↓   Domein-code(s)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)



PERIODE 3 /3

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

↓   Domein-code(s)Omschrijving toetsstof  ↓

Soort

In de
toets-
week?
(ja/nee)

Duur
(minuten)

Weging
ExDo

Herkansbaar?

PTA:  5 havo,  2022 - 2023,  Maatschappijleer



 

 

5 HAVO - schooljaar 2022-2023 
 

 

Vak: Rekenen 
 

 Algemene opmerkingen ↓  

 Leerlingen zonder wiskunde dienen een rekenexamen af te leggen op niveau 3F.  

 Het schoolexamen rekenen telt niet mee als handelingsdeel en telt niet mee in de uitslagbepaling.  

 Het cijfer wordt niet op het diploma vermeld en ook niet op de cijferlijst. Wel wordt het cijfer vermeld op een bijlage bij de  

 cijferlijst.            

   

   

   

   

  
Gemiddeld cijfer uit de voorexamenklas 

 
 
Weging 

  

  

 1     

    

 
PERIODE 1  

Soort 
 

Les 
 

Duur 
 
Weging 
ExDo 

 
Herkansing 

  

 Toetsstof ↓  (ja/nee) (minuten) ja/nee periode  

 Rekentoets ST nee 50 0  ja 1   

          

          

          

          

          

          

 Omschrijving toetsstof ↓  

 Rekentoets3F  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
PERIODE 2  

Soort 
 

Les 
 

Duur 
 
Weging 
ExDo 

 
Herkansing 

  

 Toetsstof ↓  (ja/nee) (minuten) ja/nee periode  

 Rekentoets, indien niet afgelegd in periode 1. ST nee 50 0  ja 2   

          

          

          

          

          

          

 Omschrijving toetsstof ↓  

 Rekentoets3F  

 Een leerling die de toets reeds in periode 1 heeft afgelegd, kan er voor kiezen de toets te herkansen.  

   

   

   

   

   

   

   

 
PERIODE 3  

Soort 
 

Les 
 

Duur 
 
Weging 
ExDo 

 
Herkansing 

  

 Toetsstof ↓  (ja/nee) (minuten) ja/nee periode  

 Rekentoets, indien niet afgelegd in periode 1of 2 ST nee 50 0  nee    

          

          

          

          

          

          

 Omschrijving toetsstof ↓  

 Rekentoets3F  

 Een leerling die de toets reeds in periode 1 of 2 heeft afgelegd, kan er voor kiezen de toets te herkansen.  
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