Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Het schoolexamen
De schoolexamens, die in Havo 4+5 en/of vwo 4+5+6 worden afgenomen,
bestaan uit schriftelijke theoretische toetsen (in het PTA aangegeven met
TT), mondelinge toetsen (MO), praktische opdrachten (PO), practica (PC),
presentaties (PR), handelingsdelen (HD), kijk- en luistertoetsen (LT) en een
profielwerkstuk.
In het PTA vind je per vak de informatie over de SE-onderdelen. Hierin
staat de afnamevorm vermeld, de periode waarin het SE wordt afgenomen,
de stof waarop het SE betrekking heeft, de weging en de herkansbaarheid.
Het examendossier
In het examendossier worden alle resultaten bijgehouden. Slechts een
volledig afgerond examendossier geeft de leerling het recht om deel te
nemen aan het centraal examen. Het examendossier is in Somtoday te
bekijken.
Vóór de centrale examens krijgt elke leerling het overzicht van alle
definitieve SE-cijfers.
Het examenreglement
Bij het PTA hoort een examenreglement. Hierin staat beschreven hoe de
afname van de PTA-onderdelen geregeld is. Ook staat hierin onder andere
informatie over herkansingen, de rechten en plichten van
examenkandidaten, de slaag/zakregeling en de regeling rondom een cum
laude diploma.
Plusdocument
Leerlingen die geslaagd zijn, krijgen behalve de wettelijk verplichte
documenten als het diploma en de cijferlijst ook een plusdocument. Op dit
certificaat staan zaken die een leerling gedaan heeft in het kader van brede
vorming, maar die niet meetellen in de slaag- zakregeling. Voorbeelden zijn
activiteiten als de muziekavonden, nominatie voor de PWS-prijs, deelname
aan de leerlingenraad en het volgen van een uitwisseling.

Voor vragen over het PTA kun je je richten tot je vakdocent en/of de
examencommissie van Het Lyceum.

VWO
culturele en kunstzinnige vorming
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Leerjaar 4
volgnr Toetssoort Toetsomschrijving

Weging Periode Toetsduur Herkansingtype

PO

Domein A: Verkennen,
kunstautobiografie CPZ,
Inleverdatum 25 sept 2020, niet
herkansbaar

1

1

Geen

PO

Domein B&C: Verbreden en
verdiepen. Binnen de
kunstdiscipline ‘film’ ervaring
opdoen + verwerkingsopdracht
Inleverdatum: 2 nov 2020

2

1

Hoogste, 1
herkansing

PO

Domein B&C: Verbreden en
verdiepen. Binnen een
kunstdiscipline ervaring opdoen +
verwerkingsopdracht.
Inleverdatum: 17 dec 2020

2

2

Hoogste, 1
herkansing

PO

Domein B&C: Verbreden en
verdiepen. Binnen een
kunstdiscipline ervaring opdoen +
verwerkingsopdracht.
Inleverdatum: 5 febr 2021

2

3

Hoogste, 1
herkansing

405

PO

Domein C: verdiepen: Grote
onderzoeksopdracht.
Inleverdatum: 28 mei 2021, niet
herkansbaar

3

4

Geen

406

PO

Domein D: Verbinden: reflectie op
gedane ervaringen inleverdatum
25 juni2021, niet herkansbaar

2

4

Geen

401

402

403

404

1
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401

HD

Weging Periode Toetsduur Herkansingtype

Je bent verplicht om 30 uur een
maatschappelijke stage te lopen.
Deze uren dienen buiten de
lesuren om ingevuld te worden.
Je kunt alleen bevorderd worden
als de maatschappelijke stage
voldoende is afgerond. Alle
opdrachten in het stageboek
moeten uiterlijk op 28 mei 2021
zijn afgerond en ingeleverd zijn bij
de mentor.

0

2

4

Geen
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Weging Periode Toetsduur Herkansingtype

401

TT

SE Dilemma hoofdstuk 1+2:
Parlementaire democratie en
Rechtsstaat (domeinen C en B).

2

2

50

Hoogste, 1
herkansing

402

TT

SE Dilemma hoofdstuk 3+4:
Verzorgingsstaat en Pluriforme
samenleving (domeinen D en E).

2

4

50

Hoogste, 1
herkansing

PO

Elke periode zal iedere leerling in
groepsverband een opdracht
maken. Het gemiddelde van deze
opdrachten komt als PO-cijfer op
de eindlijst. Uiterste afronding: 19
juni 2021 (domeinen A, B, C, D,
E).

1

4

403

3

Hoogste, 1
herkansing

