
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:  Lezen blok 1, 2, 3 en 4 

argumentatieve vaardigheden   / domeinen: A1 + 

2 + 3 C D                                     

90

schriftelijk

De stof van periode 4 ronden we af met 

deelopdrachten tijdens deze periode. Deze 

deelopdrachten samen bepalen het eindcijfer SE4 

(7%). SE3 verplaatsen we  naar SE4 (5%)

Entl nee nee, niet van toepassing. literatuurtoets over "The Circle" van Dave Eggers. 
60

schriftelijk 

(ext.list.digitaal)

0,3 bij SE cijfer wanneer extensive listening naar 

behoren is afgerond voor 1 juni

Fatl ja gespreksvaar-digheid 6V se2 nee, niet van toepassing.

 Schriftelijke toets bestaande uit een onderdeel 

kijkluistertoets CITO en CSE-eindexamenteksten.

90

schriftelijk

Dutl nee nee, niet van toepassing.

Deel 1:  Kapitel 3 Redemittel: blz. 45, 47, 50, 51 

(Schreib mal !), Grammatik: Toolbox nr. 

26,27,36,37,45 Wörter: blz. 48,49,51 

(Examentraining), uit Lernbox Kapitel 3 (Textbuch 

blz. 48 t/m 51) en Toolbox   Kapitel 4 uit Lernbox 

Toolbox nr 31 en 64 t/m 69 (blz.110 + 118 + 119) 

Deel 2:  Leesvaardigheid (havo-examenteksten)

90

schriftelijk woordenboek D/NL

LTC nee Cijfer PO is ingevoerd in kolom 353

gelezen stof Homeros en behandelde stof 

klassieke filosofie
90

oude en nieuwe 

vertaling schriftelijk

GTC nee Cijfer PO is ingevoerd in kolom 353

H3 Io vanaf vers 689, H4 Actaeon (NL), H7 Terus 

(NL), H8 Daedalus, H9 Pygmalion, Aristotees, Stoa 

en Epicurisme

90 oude en nieuwe 

vertaling schriftelijk

GES nee nee, niet van toepassing.

Republiek der 7 Verenigde nederlanden 1515-

1648 + herhaling K.A.'s tijdvak 1 t/m 8
60

schriftelijk

AK nee nee, niet van toepassing.

hoofdstuk 1 Wereld Globalisering par 1.1tm 1.9 en 

hoofdstuk 4 Leefomgeving Stedelijke gebieden 4.1 

tm 4.6

60

schriftelijk Grote Bosatlas 54e druk

WiA Ja F: Keuze-onderwerp

F: niet, keuzeonderwerpen 

worden getoetst tijdens k-uren 

5V in SE-3 en SE-4. 

Keuzeonderwerpen SE-3 deels 

getoetst bij een aantal 

leerlingen, toetsing overige 

keuzeonderwerpen SE-3 dit 

schooljaar onwaarschijnlijk. 

Keuzeonderwerpen SE-4 

onhaalbaar dit schooljaar.

Aanbeveling: verplaats kolom 

met keuzeonderwerpen voor 

5V naar 6V. nee, niet van toepassing. VWO A H8 t/m 8.3, H10

90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

Corona PTA 5 vwo 4e kwart (Het Vlier)



WiB Ja

E1 t/m E4, 

F: keuzeonderwerp

E1 t/m E4: Deels in TE4 19-20, 

maar komt terug in SE-1, SE-2 

en SE-3 in 6V.

F: niet, keuzeonderwerpen 

worden getoetst tijdens k-uren 

5V in SE-3 en SE-4. 

Keuzeonderwerpen SE-3 deels 

getoetst bij een aantal 

leerlingen, toetsing overige 

keuzeonderwerpen SE-3 dit 

schooljaar onwaarschijnlijk. 

Keuzeonderwerpen SE-4 

onhaalbaar dit schooljaar.

Aanbeveling: verplaats kolom 

met keuzeonderwerpen voor 

5V naar 6V.

Nee, bij sommige leerlingen die het 

keuzeonderwerp van periode 3 hebben 

afgerond is wel een cijfer ingevoerd in SOM 

(kolom 542).

VWO B deel 3: Hoofdstuk 11 Integraalrekening  & 

Hoofdstuk 12 Goniometrische formules 

90

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiC Nee Nee, niet van toepassing vwo C deel 3 H10 Meetkunde
60 minuten

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

WiD JA

F, Wiskunde in 

Wetenschap

Nergens, daarom zal ik in TE4 

een combinatie maken van de 

oorspronkelijke stof van TE3 en 

TE4. In overleg met de 

leerlingen zal ik van beide 

onderdelen een aantal 

paragrafen schrappen om de 

stof behapbaar te houden. nee, niet van toepassing. F: Aandelen en opties  E1+E2: Complexe getallen

60

schriftelijk

Gebruik grafische rekenmachine in examenstand 

toegestaan.

NA ja

G2 (SE-

keuzeonderwerp)

5V-TE4 

(bonusvraag) nee, niet van toepassing.

Newton 5VWO: Katern Geofysica +

H.8 Electromotor en dynamo / Magnetisch veld

60

schriftelijk PO vervalt

SCHK ja E4 nieuwe materialen SE1 6V nee, niet van toepassing.

Chemie overal: H9 Basen en H10 Analyse 

technieken en onderzoek
90

schriftelijk

BI ja

A1 t/m 11 + 14 t/m 16

B4

B7

D2

A1 t/m 11 + 14 t/m 16: 6V SE3

B4: 6V SE1

B7: 5V SE4

D2: 6V SE2 nee, niet van toepassing.

Nectar 3e Editie:

H13 Hormonen

H15 Waarnemen

H16 Sport

+ aantekeningen en materiaal op Its Learning

60

schriftelijk PO vervalt

NLT ja

Module 4 vervalt:

Hersenen en leren

domeinen komen nog in enkele 

andere modules aan bod nee, niet van toepassing.

Module 3: Kosmische 

straling gaat door voor V5nlt1 (TE4) V5nlt2 rondt 

deze nog af.

n.v.t.

praktisch

ECON nee nee, niet van toepassing.

Module 'Speltheorie' + Module 'Risico en 

rendement'
60

schriftelijk

BECO ja Domein B3 TE3 in 6V nee, niet van toepassing. Lesbrief F&V hfst. 2 t/m 5 (t/m §5.11)
90

schriftelijk

CKV nee Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM.

Schriftelijke opdracht: het schrijven van een 

beschouwing of betoog over De waarde van kunst 

+ opdracht fotografie 

n.v.t.

schriftelijk Laatste praktische opdracht vervalt

Kubv nee nee, niet van toepassing.

Toets over Cultuur van romantiek en realisme in 

de negentiende eeuw Bespiegeling hoofdstuk 4 en 

Kunst van het Moderne hoofdstuk 8. Kunst 

beschouwelijke begrippen uit het opdrachtenboek 

4. Theater

60

schriftelijk PW wordt in leerjaar 6 ingehaald  

Handv ja

B(praktijk) 

probleemstellingen in 

een beeldende 

verwerking uitvoeren leerjaar 6 p1 en p2 nee, niet van toepassing. Kunstgeschiedenis Expressionisme t/m popart

60

schriftelijk



Mu nee nee, niet van toepassing.

• ST: Beats ‘n Bits Classicisme en Romantiek: 

Beats ’n Bits: Muziek Constructies (“samengevat”)  

Stof behorende bij de Beats ’n Bits-toetsen. 

Algemene muziekleer.                                                                                                                                                             

• PW: Praktijkopdracht muziek kooropdracht. 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 'n' Bits toets en met 

teamscamera aan.

MAW nee nee, niet van toepassing.

domein A: vaardigheden, domein E verandering 

(seneca H8.4, 8.5, 9.2,9.4, 9.5, H10, H11), Domein 

G analyse politieke actualiteit 

60

schriftelijk

FI nee

Ja, resultaten zullen tzt ingevoerd worden in 

SOM (essay esthetica). Wetenschapsleer
60

schriftelijk

BSM ja 

Subdomein B2: Turnen 

(Bij 1 groep wel 

afgesloten en bij 1 groep 

niet)  Subdomein C3: 

Regelen in de rol van 

organisator 

Dit onderdeel is wel in de les 

aan bod geweest maar niet 

afgesloten. Subdomein C3: 

Regelen in de rol van 

organisator komt terug in 4e 

periode nee, niet van toepassing. Geen toets

n.v.t.

n.v.t. Toets organiseren toernooi SE3 vervalt

LB n.v.t. Ja, resultaten zijn ingevoerd in SOM. PO Module Ethiek en Etische casus 
n.v.t.

PO digitaal

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


