
Vak 

Zaten er 

verplichte 

eindtermen in 

de  vervallen  

toets van SE3?

Indien ja, dan 

verplichte eindtermen 

SE-3 hier benoemen

In welke toets en in welk 

leerjaar  worden deze 

verplichte SE-eindtermen 

alsnog afgesloten?

Zijn er onderdelen uit SE-3 door alle 

leerlingen wel afgerond? Zo ja, dan 

mogen de resultaten worden 

ingevoerd in SOM. Toetsstof-TE4 Toetslengte TE-4 in minuten Toetsvorm TE-4 Bijzonderheden:

Netl nee Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM

 Op Niveau:

Blok 1 – lezen: theorienummer 4 t/m 10 (pag. 53-

59)

Blok 2 – lezen: theorienummer 32 t/m 46 (pag. 131-

149) 

Blok 3 – lezen: theorienummer 63, 64, 66, 67, 68 

(pag. 222-230)

60

schriftelijk 15% toets vervalt

Entl nee nee, niet van toepassing.

Formele email schrijven. Woordenboek NL-EN 

toegestaan.
60

schriftelijk 

(ext.list.digitaal)

0,3 bij SE cijfer wanneer extensive listening naar 

behoren is afgerond voor 1 juni

Fatl ja luistervaardigheid se3 5H nee, niet van toepassing.

 Mondeling dmv filmopdracht die via mail wordt 

ingeleverd voor 29 mei. In de toetsweek 

schriftelijke toets bestaande uit een onderdeel 

kijkluistertoets CITO en eindexamenteksten op 

VMBO-niveau.

90

schriftelijk

mondeling buiten se-week digitaal in de vorm van 

een filmopdracht.

Dutl nee nee, niet van toepassing.

Deel 1: Kapitel 3 TB blz.147 t/m 151 ( alle woordjes 

en zinnen) , grammatica HB 11,12,16,17,18,28,31

Deel 2: Leesvaardigheid

90

schriftelijk woordenboek D/NL

GES ja

Tijdvak 6 en tijdvak 7 t/m 

7.2 5H SE-3 nee, niet van toepassing. Tijdvak 7 (=7.3) + 8 + Thema Ind. Rev. 
60

schriftelijk geen

AK nee nee, niet van toepassing 

Hoofdstuk 2 Aarde: klimaat en landschap par. 2.5 

en 2.6 en Hoofdstuk 3 Leefomgeving Stedelijk 

gebieden par 3.1 t/m 3.6

30
digitaal 

meerkeuzetoets

WiA JA

Domein: Telproblemen 

(B3)

TE4 2019-2020. Er zal een 

combinatie gemaakt worden 

van de oorspronkelijke stof van 

TE3 en TE4. nee, niet van toepassing.

Boek I: H4 Handig tellen Boek II: H5 Lineaire 

verbanden

60

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiB JA

Domeinen: Wiskundige 

vaardigheden (A3), 

Standaardfuncties (B1), 

Vergelijkingen en 

ongelijkheden (B2), 

Evenredigheidsverbande

n (B3)

TE4 2019-2020. Er zal een 

combinatie gemaakt worden 

van de oorspronkelijke stof van 

TE3 en TE4. nee, niet van toepassing.

Boek II: Hoofdstuk 5 (Machten, exponenten en 

logaritmen) helemaal en van Hoofdstuk 6 (De 

afgeleide functie) alleen paragraaf 6.1, 6.2 en 6.3.

90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiD JA

Domein: correlatie 

(profielspecifieke 

verdieping Statistiek en 

kansrekenen)

TE4 2019-2020. Er zal een 

combinatie gemaakt worden 

van de oorspronkelijke stof van 

TE3 en TE4. nee, niet van toepassing.

Boek: hoofdstuk 8 (alleen 8.1, 8.3 en 8.4) 

hoofdstuk 1 helemaal en hoofdstuk 2 (alleen 2.1, 

2.2, en 2.3)

90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

NA nee nee, niet van toepassing.

Newton 1: H.3 Materialen + H.5 Ioniserende 

straling
60

schriftelijk

PO vervalt

SCHK ja C4 evenwichten SE1 5H nee, niet van toepassing.

Chemie overal : H6 koolstofverbindingen  (6.1,2,3) 

en H5 Zouten en zoutoplossingen
60

schriftelijk

Corona PTA 4 havo 4e kwart (Het Vlier)



BI ja

A1 tm 11 + A14 t/m 16

B1

B4.2

C1.1

C2

D3

E2 tm 4

F1.2+F1.3

A1 tm 11 + A14 t/m 16: 5H SE3

B1: 5H SE3

B4.2: 4H SE2

C1.1: 5H SE3

C2: 4H SE4

D3 4H SE4

E2 tm 4: 4H SE4 + 5H SE3

F1.2+F1.3: 4H SE4 nee, niet van toepassing.

Biologie voor Jou 6e editie

Thema 2 ‘Voortplanting’

Thema 4 ‘Evolutie’ BS 1 t/m 3

Reader ‘Ecologie & Evolutie’, 

(uitgedeeld in de les en beschikbaar via Its 

Learning), alleen CE termen

+ aanvullend materiaal op Its Learning + 

aantekeningen

60

ST

NLT ja A2 +E1

domeinen komen nog in enkele 

andere modules aan bod nee, niet van toepassing. Technisch Ontwerpen (NA) 

n.v.t.

Practisch werk 15% toets in les

ECON nee nee, niet van toepassing.

Module 'Marktvormen en marktfalen' + Module 

'Samenwerken en onderhandelen'
60

schriftelijk 

BECO Ja

Domein C1 Interne 

Organisatie Domein D1 

Investeren Leerjaar 5, toets TE2 en TE3 nee, niet van toepassing.

Bedrijfseconomie in Balans:                          H10, 

11,12,13,16,17

60

schriftelijk

Domein C1 komt te vervallen in TE3 en domein D1 

komt te vervallen in TE4, 15% toets vervalt

CKV nee

nee, niet van toepassing (geldt voor 

leerlingen die in SE-3 en SE-4 CKV volgen) Architectuur en Film

n.v.t.

Praktische opdracht 

Architectuur en een 

praktische opdracht 

film

Kubv nee Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM

Toets over Cultuur van het moderne Bespiegeling 

hoofdstuk 8 + aantekeningen + 15% opdracht 

Kunst beschouwelijke begrippen uit het 

opdrachten boek 3. Muziek 4. Theater

60

schriftelijk

Handv ja

B(praktijk) 

probleemstellingen in 

een beeldende 

verwerking uitvoeren leerjaar 5 p1 en p2 nee, niet van toepassing. Kunstgeschiedenis Expressionisme t/m popart

60

schriftelijk

Mu nee nee, niet van toepassing.

• ST: Beats ‘n Bits Middeleeuwen -Renaissance, 

Kenmerken en begrippen Middeleeuwen, 

Renaissance en Barok: Beats ’n Bits: Muziek en 

dans + Muziek verwoordt (“samengevat”)  Stof 

behorende bij de Beats ’n Bits-toetsen. Algemene 

muziekleer .                                                                                                                                  

• PW: Praktijkopdracht muziek songcompositie. 

Op basis van ingeleverde filmpjes met 

speel/zangstukken worden voortgangscijfers 

gegeven voor speel/zangstukken.  Afhankelijk van 

corona  mogelijk samen zingen en spelen  van alle 

stukken uit per 2 ,3 en 4.  Digitaal oefenmateriaal 

uit B&B en oefenopdrachten  tellen voor 10% mee.

ST= 60      PW=60 

schriftelijk en praktisch 

ST online via Beats 'n' Bits toets en met 

teamscamera aan. 

Maat ja Rechtsstaat

afgesloten met 15% toets en 

handelingsdeel Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM. Politieke besluitvorming

60

schriftelijk + PO digitaal 

                                                                                                

Cijfer als volgt opgebouwd:                              15% 

toets periode 3 (15%)

Po periode 4 (35%)

Toets in toetsweek (50%)

MAW ja

domein A en domein F of 

G. Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM. Seneca Hoofdstuk 8,9,10 (8.1, 9.1 en 10.1 niet)
60

schriftelijk

FI nee

Ja, resultaten zullen tzt ingevoerd worden in 

SOM (essay "het onderzoek"). Rechtvaardigheid

n.v.t.

Praktische opdracht Deze PO volgt het oorspronkelijke PTA



BSM Ja 

Subdomein B5: 

Zelfverdedigingspelen 

Subdomein D1: Bewegen 

en welzijn 

Deze onderdelen zijn wel in de 

les aan bod gekomen. Maar 

niet getoetst. Komen niet meer 

terug. nee, niet van toepassing. n.v.t. 

n.v.t.

n.v.t. Toets EHBSO van 3e periode vervalt

LB nvt

ST vervangen door PO (zingeving en 

mensbeelden). Resultaten zijn ingevoerd in 

SOM. Ethiek

n.v.t.

PO digitaal

LO nee nee, niet van toepassing. n.v.t. n.v.t.


