
Stofomschrijving 4 MAVO toetsen, opdrachten, mondelingen 

 

• Na de afname van de aangepaste toetsen, opdrachten en mondelingen in tentamenperiode T5, zijn de eindtermen die gevraagd worden voor het SE volledig gedekt 

• De schriftelijke toetsen in tentamenperiode T5 zijn allemaal op 60 minuten gesteld 

• De leerlingen krijgen een extra herkansing in mei over de schriftelijke toetsen uit de periode T2 tot en met T5 aangeboden 

 

Vakken PTA 2019-2020 Aangepast PTA 

Nederlands 

 

Geen wijzigingen. 

Engels   

 

Geen wijzigingen. 

Frans 

 

Drie onderdelen worden samengevoegd tot twee. 
 
Kolom 607+608 wordt een praktische opdracht: weging=10%. 

• Een PO maken over een onderwerp dat te maken heeft met 
Frankrijk. Deze PO moet gemaakt worden volgens de 
uitgedeelde richtlijnen en uiterlijk 3 april worden ingeleverd. 
 
Kolom 609 blijft een mondeling: weging=20%. 

• Een mondeling van 15 minuten volgens afspraak. Het 
mondeling bestaat uit 3 delen: een gesprekje waarin je jezelf 
voorstelt en vragen kunt beantwoorden, een gesprekje in 
verschillende situaties (o.a. in een restaurant) en een 
eindexamentekst kunnen samenvatten en er vragen over 
kunnen beantwoorden. Alles wordt thuis voorbereid. 



Duits 

 

Schriftelijk op school 
 
Tijdsduur: 60 minuten 
Herkansbaar: Ja 
 

Aardrijkskunde 

 

 
Wijze van toetsing: mondeling 
Tijdsduur: 15 miniuten 
 

Geschiedenis 

 

Schriftelijk op school 
 
Tijdsduur:  60 minuten 
Herkansbaar: Ja 
 

Biologie 

 

Schriftelijk op school 
 
Tijdsduur: 60 minuten 
Herkansbaar: Ja 
 

NaSk 1 

 

Alle stof (Dus hele boek van Nova voor 4 mavo) 
Open-boek toets die op afstand te maken is. 
Maandag 30 en dinsdag 31 maart (dinsdag inleveren). 
 
Wijze van toetsing: praktische opdracht 
 
 
 
 



NaSk 2 

 

Schriftelijk thuis 
Alle stof (Dus hele boek van Nova voor 4 mavo) 
Openboek toets die op afstand te maken is. 
Woensdag 1 en donderdag 2 april (donderdag inleveren). 

Wiskunde  

 

Schriftelijk op school 
H7 en 8 deel B 
 
Tijdsduur: 60 minuten 
Herkansbaar: Ja 

Economie 

 

Schriftelijk op school 
Hoofdstuk 7 en 8 Pincode boek 
 
Tijdsduur: 60 minuten 
Herkansbaar: Ja 

Tekenen  

 

Opdracht 
Afronden T4-opdrachten. 
 
Het werk wordt opgestuurd via een powerpoint. Deze pp 
krijgen lln via magister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drama 

 

Schriftelijk beschouwing thuis 
Nodig: syllabus + begrippenlijst + voorstellingsregistratie. 
Worden gepost op team indien mogelijk (registraties zijn zware 
bestanden). 
Opdracht: Gefilmde solo over seksisme in sprookjes met 
zichtbaar regieconcept. 
Nodig: camera + editingprogramma. 

LO2 

 

Schriftelijk op school 
 
Tijdsduur: 60 minuten 
Herkansbaar: Ja 
 

Maatschappijleer 

 

 
 
 
Herkansbaar: Ja 

 


