
DEFINITIEF OVERZICHT WIJZIGING PTA  KLAS 3  periode 3 Basisberoepsgerichte leerweg 

 

VAKGEBIED         Godsdienst          Periode 3     Basisberoepsgerichte leerweg 

PTA-omschrijving: PTA-
code: 

Aanpassing:  
(toetsvorm/inhoud/verzet naar andere periode/vervallen) 

Reden 

(aangepaste) weging 
 

Andere opmerking 

PTA Toets: H6 
Godsdienstige 
stromingen. 

GD 
251 

De toets vorm is veranderd in een PTA opdracht. En we 
hebben de PTA opdracht gecombineerd met de PTA 
opdracht H7 & H8. Dus twee PTA opdrachten worden 
beoordeeld met 1 cijfer. 

- - 

PTA Opdracht: H7&H8 
Relaties en leefstijl 

GD 
252 

De PTA opdracht is uitgebreid met een opdracht over H6. 20 Normaal was de weging 8 
en 12. Dus nu is dit samen 
20. 

 

  



 

VAKGEBIED: NEDERLANDS               periode 3            basisberoepsgerichte leerweg 

PTA-omschrijving: PTA-
code: 

Aanpassing:  
(toetsvorm/inhoud/verzet naar andere periode/vervallen) 

Reden 

(aangepaste) weging 
 

Andere opmerking 

Leesvaardigheid NE252 Vervallen 
Reden: dit onderdeel wordt in zijn geheel in het 4e jaar 
uitgebreid behandeld en maakt een heel groot deel uit 
van het CSE. 

-- (was 3)  

Enquête (onderzoek en 
verslaglegging) 

NE251 Inhoud: Deze samenwerkingsopdracht wordt iets 
afgeslankt en leerlingen krijgen de keuze om deze alleen 
of in tweetallen te maken. 
Reden: door het afstandsonderwijs zal het voor veel 
leerlingen niet mogelijk of onhandig zijn om samen te 
werken. 

6 (was 3)  

Schrijfdossier 2 NE254 Vervallen: twee onderdelen (handelingsdelen) vervallen 
(CV en sollicitatiebrief). 
Reden: deze onderdelen komen volgend jaar terug in het 
schrijfdossier, pta NE455. 

n.v.t.  

     

 

  



 

VAKGEBIED         Engels          Periode 3     Basisberoepsgerichte leerweg 

PTA-omschrijving: PTA-
code: 

Aanpassing:  
(toetsvorm/inhoud/verzet naar andere periode/vervallen) 

Reden 

(aangepaste) weging 
 

Andere opmerking 

Kijk – en luistertoets 251 Vervallen; is getoetst in EN151 (weging verdeeld over 
de 2 toetsen in P3) 
 

 

Leestoets 252 Vervallen; is getoetst in EN152 (weging verdeeld over 
de 2 toetsen in P3) 
 

 

Rep 5 &6 253 Vervallen; is getoetst in EN153 (weging verdeeld over 
de 2 toetsen in P3) 
 

 

Schrijfvaardigheidstoets 254 Schrijfopdracht  
Oefenen met schrijfopdrachten   
Je moet een bestelformulier kunnen invullen en notities 
kunnen maken. 
 

3  

Spreekvaardigheidstoets 255 Jabbertown Je gaat naar de dokter met je klachten. Je 
moet de reader bestuderen met de woorden en zinnen 
van het onderdeel ‘Seeing the doctor’. Je ontvangt de 
opdracht van je docent twee weken van tevoren via 
berichten in Magister. Deze leer je voor de toets. 

4  

 

  



 

VAKGEBIED         maatschappijleer        Periode 3     Basisberoepsgerichte leerweg 

PTA-omschrijving: PTA-
code: 

Aanpassing:  
(toetsvorm/inhoud/verzet naar andere periode/vervallen) 

Reden 

(aangepaste) weging 
 

Andere opmerking 

PO pluriforme 
samenleving 

MA 
251 

Deze opdracht hebben de leerlingen gemaakt, nu krijgen 
ze nog de mogelijkheid om feedback te verwerken en dan 
kan het cijfer ingevuld worden.  

8  Weging was eerst 5, maar 
de weging van ma 252 is 
hier over verspreid  

Toets pluriforme 
samenleving 

Ma 
252 

Vervallen: eindtermen getoetst in MA 251 5 weging wordt 
verspreid over ma 252 
en ma 253 

 

Algeheel afsluitende 
toets  

Ma 
253  

Digitale toets via quain.  12 Weging was eerst 5, maar 
de weging van ma 252 is 
hierover verspreid.  

 

 

  



VAKGEBIED         Wiskunde          Periode 3     Basisberoepsgerichte leerweg 

PTA-omschrijving: PTA-
code: 

Aanpassing:  
(toetsvorm/inhoud/verzet naar andere periode/vervallen) 

Reden 

(aangepaste) weging 
 

Andere opmerking 

H7 en H10: Omtrek, 
oppervlakte en inhoud 

WI252 Komt te vervallen, eindtermen komen terug in basis 4. 
H6 vervangt H7 en H10 
 

weging wordt 
verspreid over toets: 
WI254 

 

H11: Formules en 
terugrekenen 

WI253 Komt te vervallen, eindtermen komen terug in basis 4. 
H5 en H7vervangt H11  
 

Weging wordt  
verspreid over toets: 
WI251 

 

Werkstuk 
informatieverwerking 

WI251 Weging wordt gewijzigd 1 wordt 2  

Geïntegreerde 
wiskunde activiteit 

WI254 Weging wordt gewijzigd 1 wordt 3  

  



 

VAKGEBIED   KUNSTVAKKEN            periode 3            basisberoepsgerichte leerweg 

PTA-omschrijving: PTA-
code: 

Aanpassing:  
(toetsvorm/inhoud/verzet naar andere periode/vervallen) 

Reden 

(aangepaste) weging 
 

Andere opmerking 

Film KV251 Weging aanpassen ivm vervangende opdracht vervallen 
theatervoorstelling P2.  

1  

Openbare Kunst KV251 Weging aanpassen en middelen met filmopdracht in 
zelfde kolom 

1  

Evaluatie Map KV253 Nieuw toegevoegd om KV1 af te sluiten met complete 
map: digitaal en analoog samenvoegen voor 
examendossier. 

1 o/v/g 

 


