
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 nee, niet van toepassing.

Op Niveau:

- Woordenschat blok 1, 2 en 3

-Lezen blok 1, 2 en 3

Schrijven blok 1, 2 en 3

Laagland boek A, literaire ontwikkeling en 

begrippen

Module 1, 2 en 3

90

schriftelijk incl. 15% opdracht

Entl nee nee, niet van toepassing.

1/3 cijfer presentatie periode 3 over 9/11. 2/3 

cijfer groepsdiscussie over social media.

15 mondeling  

(ext.list.digitaal)

0,3 bij SE cijfer wanneer extensive listening naar 

behoren en voor 1 juni is afgerond. Mondeling 

buiten SE week

Fatl nee nee, niet van toepassing.

 Mondeling dmv filmopdracht die via mail wordt 

ingeleverd voor 29 mei. In de toetsweek 

kijkluistertoets CITO.

60

schriftelijk

mondeling buiten se-week digitaal in de vorm van 

een filmopdracht.

Dutl nee nee, niet van toepassing.

Deel 1: Kapitel 3 : TB blz.137 t/m 141 ( alle 

woordjes en zinnen) , grammatica : HB : 

11,12,16,17,18,28,31

Deel 2:  Leesvaardigheid

90

schriftelijk woordenboek D/NL

LTC nee nee, niet van toepassing. Caesar en Rome
90

oude en nieuwe 

vertaling schriftelijk

GTC nee nee, niet van toepassing. Loukianos, Xenophon en Rome
90

oude en nieuwe 

vertaling schriftelijk

GES ja

Tijdvak 6 en tijdvak 7 

t/m 7.2 6V SE-3 nee, niet van toepassing. Tijdvak 7 (=7.3) + 8 + Thema Ind. Rev. 
60

schriftelijk

AK nee nee, niet van toepassing 

Hoofdstuk 2 Aarde: Klimaat par 2,5 en 2.6  en 

hoofdstuk 33 Zuid-Amerika par.  3.1 t/m 3.8 

30 digitaal 

meerkeuzetoets

WiA Ja Domeinen E1, E2, E3 PO leerjaar 5 nee, niet van toepassing G&R deel 2, H5 en H6
90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiB Ja

Domeinen A2, A3, B1 

t/m B5 en E1

TE1 van leerjaar 5 komen 

domeinen A2, A3 en E1 terug 

en TE2 van leerjaar 5 komen 

domeinen B1 t/m B5 terug nee, niet van toepassing G&R deel 2, H5 en H6

90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiC Ja Domeinen E1, E2, E3 PO leerjaar 5 nee, niet van toepassing G&R deel 2, H5 en H6
90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiD Nee

JA, Wiskundig Modelleren is afgerond met 

een praktische opdracht, resultaten staan 

in SOM Module: Kansen en Tellen

60

schriftelijk

Dit is ook de module die bij NLT hoort. Daarnaast  

zijn er nog de modules Dynamische Modellen 

(periode 3) en  Forensisch Onderzoek (periode 4). 

Deze kun je bij NLT terugvinden. Hierin zitten 

geen verplichte SE-onderdelen voor het vak 

wiskunde D die niet later nog eens terugkomen.

NA nee nee, niet van toepassing. Newton 1: H.1 Electriciteit + H.3 Materialen
60

schriftelijk PO  vervalt

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

Chemie Overal H6 Koolstofverbindingen, H7 

Duurzaamheid en H8 Zuren
60

schriftelijk

Corona PTA 4 vwo 4e kwart (Het Vlier)



BI ja

A

B4

C2

D3

D4

E2

E3

F1

A: 6V SE3

B4: 6V SE3

C2: 6V SE3

D3: 4V SE4

D4: 4V SE4

E2:  6V SE1

E3: 6V SE1

F1: 6V SE2 nee, niet van toepassing.

Nectar 4e Editie:

H1 Gedrag

H6 Soorten en populaties

H8 Kenmerken van ecosystemen

+ aantekeningen en materiaal op Its Learning

60

schriftelijk

NLT nee

gedeeltelijk, 

modules 3+4A zijn 

ingevoerd.

Module 5: 

Dynamisch 

modelleren vervalt Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM Moord op de paashaas

n.v.t. eventueel 15% toets

in de les (?)

De module Dynamische modellen uit periode 4 

vervalt.  Het cijfer behaald in de 4e priode zal 

ingevoerd worden in SE2.

ECON nee nee, niet van toepassing.

Module 'Markt en overheid' H1 t/m 3 + lesbrief 

arbeidsmarkt
60

schriftelijk

BECO nee - - nee, niet van toepassing. Lesbrief bedrijf starten hfst. 1 t/m 4
60

schriftelijk

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 Romantiek en realisme Bespiegeling 

hoofdstuk 7 + aantekeningen + 15% opdracht 

Kunst beschouwelijke begrippen uit het 

opdrachtenboek 1.Beeldende kunst

60

schriftelijk

Handv ja

A1, A2 Onderzoeken, 

interpreteren en 

beschouwen leerjaar 5 p2 nee, niet van toepassing.

PW onderzoek doen naar kunststtromingen dmv 

beeldend onderzoek

n.v.t.

nvt beoordeling dmv werkbesprekingen

Mu nee nee, niet van toepassing.

• ST: Beats ‘n Bits Middeleeuwen -Renaissance, 

Kenmerken en begrippen Middeleeuwen, 

Renaissance: Beats ’n Bits: Muziek voor dans 

(“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 samen zingen en spelen van alle stukken 

uit periode 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 and 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 nee nee, niet van toepassing.

Vaardigheden (15 % toets), Vorming (onderdelen 

uit H 1 + 2) , Binding (onderdelen uit H1 + 2) + 

Seneca H 3, 4, 5

60

schriftelijk

FI nee

Ja, resultaten zullen tzt ingevoerd worden 

in SOM (essay sociale wijsbegeerte). Ethiek

60

schriftelijk

BSM Ja 

Subdomein B5: 

Zelfverdediging-spelen 

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 N.V.T.

ST vervangen door PO (Hindoeïsme en 

boeddhisme

‘Vrij zicht op hindoeïsme en boeddhisme’). 

Resultaten zijn ingevoerd in SOM. Zingeving en mensbeeld

n.v.t.

PO digitaal

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


