Algemeen gedeelte
Beste leerling in klas 3 vmbo TL,
Dit is het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor klas 3.
Het PTA is een belangrijk document. Je kunt hierin lezen welke toetsen je dit jaar krijgt die meetellen voor je examen. Je vakdocent zal je van de precieze
datum en inhoud van een toets op de hoogte brengen. Je periodecijfer is steeds het gemiddelde van alle repetities, praktijkopdrachten en verslagen vanaf de
eerste toets tot de datum van inlevering van de cijfers (= voortschrijdend gemiddelde).
De meeste vakken zullen een PTD hanteren. Die cijfers tellen niet mee voor je eindcijfer schoolexamen. Maatschappijleer en KCKV sluit je af in klas 3. Je
krijgt ze niet meer in klas 4, maar ze moeten wel voldoende zijn om naar klas 4 te gaan. Zie overgangsregeling op de site. Ook het vak NSK1 heeft
Schoolexamentoetsen in klas 3, ook voor dit vak vind je hieronder een PTA.
Voor Maatschappijleer krijg je een cijfer dat direct (100%) meetelt voor het Eindexamen. Het is dus belangrijk dat je dit zo hoog mogelijk afsluit.
Lees naast het PTD en PTA dus ook het examenreglement, dat te vinden is op de site (www.sgl.nl >> leerlingen >> Examen). Hierin staat onder andere
vermeld dat je een PTA toets of examen alleen mag inhalen als je een geldige reden had om afwezig te zijn en wat jij en je ouders dan vooraf moeten doen.
Ook voor het inleveren van verslagen, werkstukken, e.d. gelden regels. Dit moet uiterlijk op de datum die je docent opgeeft. Is het te laat dan kost het je
punten en/of vrije tijd!
Als je om een geldige reden een PTA toets of inleverdatum gemist hebt, komt er (voorlopig) inh (nog in te halen)
ophalen door de PTA toets in te halen of het werkstuk in te leveren.

in Magister te staan. Dat kun je dus weer

Als je om een ongeldige reden afwezig was bij een PTA toets of te laat was met inleveren, staat er het cijfer 1,1 in Magister. Je moet echter alle
schoolexamenstof gedaan hebben, wil je deel kunnen nemen aan het centraal examen in leerjaar 4. Er mag dus geen 1,1 blijven staan. Zorg er dus voor dat
je alle schoolexamenstof in leerjaar 3 met een behaald cijfer hebt afgesloten. Heb je een PTA toets gemist, krijg je deze, indien mogelijk, tijdens de
eerstvolgende les van het betreffende vak, of maak je deze binnen 2 weken op een ander tijdstip. Je komt dus altijd voorbereid in de volgende les. Als je nog
gemiste cijfers hebt aan het einde van leerjaar 3, kun je niet over naar leerjaar 4.

Herkansen
Per vak staan de herkansmogelijkheden beschreven in het PTA. Je hebt de mogelijkheid om 2 toetsen per periode te herkansen. Het hoogst behaalde cijfer
telt.

Het periodecijfer wordt als volgt samengesteld:
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Voor de vakken die een PTA in leerjaar 3 hebben, telt het cijfer op de laatste cijferlijst van leerjaar 3 voor 25% mee in het schoolexamencijfer in leerjaar 4.
Perioden
Klas 3 heeft 4 perioden:
Het PTA bestaat uit zes perioden, verdeeld over twee leerjaren.
Voor leerjaar 3 zijn dit onderstaande perioden:
- Periode 1: t/m 30-10-2020 – cijfers worden vastgesteld op 30-10-2020
- Periode 2: t/m 22-01-2021 – cijfers worden vastgesteld op 2-2-2021
- Periode 3: t/m 02-04-2021 – cijfers worden vastgesteld op 06-04-2021
- Periode 4: t/m 25-06-2021 – cijfers worden vastgesteld op 1-7-2021
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de exacte data van de drie periodes nog niet vastgesteld.

Overgang van klas 3TL naar 4TL
Voor de overgang van klas 3 naar 4 geldt dat op het laatste rapport de cijfers worden afgerond op hele getallen. Je gemiddelde cijfer is of een PTD cijfer, of
een gecombineerd PTD en PTA cijfer of een PTA cijfer (Maatschappijleer en KCKV).
Een leerling wordt bevorderd van klas 3 naar klas 4 als:
•
•
•

er maximaal 2 tekortpunten zijn, mits het laagste cijfer niet lager is dan een 4 (bij Nederlands niet lager dan een 5) en als het gemiddelde van de
rapportcijfers minimaal een 6 is;
de vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken met een voldoende zijn afgesloten.
het profielwerkstuk in klas 3tl met een voldoende is afgerond.

N.B. Als een leerling niet voldoet aan bovenstaande normen beslist de docentenvergadering over een passend traject.
We wensen je een fijn en succesvol schooljaar!
Het TL-team
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PTD leerjaar 3
2020-2021
Kolomnummer
Magister (wordt
later ingevuld)

Eindtermen codering
examenprogramma
leerjaar 3 en 4
GS/K/4/7/9

Naam vak: Geschiedenis
Onderwerp toetsen

Nederlands-Indië (H1), Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland (H3) + De Koude
Oorlog (H5)
(Deze toets telt voor 25% mee als P(O) cijfer in 4TL en is eenmaal te herkansen in deze
periode – periode 4 – van 3TL. Hij geldt als een PW-toets én als een SE-toets!)

Toetsvorm
PT/ST/
MT/FT
ST

Weging
0,1, 2 of 3

Periode
1-4

3

4

4

MAATSCHAPPIJLEER
PTA leerjaar 3 TL
2020-2021
Kolomnummer
Magister (wordt
later ingevuld)

Naam vak: Maatschappijleer

Eindtermen codering
examenprogramma
leerjaar 3 en 4
ML1/K/1, 2, 3

Eindtermen omschrijving

Weging
0,1, 2 of
3
1

Periode
1-4

Herkansbaar
Ja / nee

Praktische opdracht – H.1 Wat is maatschappijleer?

Toetsvorm
PT/ST/
MT/FT
PT

1

Ja

ML1/K/7

H.5 Media

ST

1

1

Ja

ML1/K/4

H.2 Jongeren + H.6 Pluriforme samenleving

ST

1

2

Ja

ML1/K/4

Praktische opdracht – H.2 Jongeren + H.6 Pluriforme samenleving

PT

1

2

Ja

ML1/K/6

H.3 Politiek + H.4 – Nederland en de wereld

ST

1

3

Ja

ML1/K/6

Praktische opdracht - H.3 Politiek + H.4 – Nederland en de wereld

PT

1

3

Ja

ML1/K/1 en 5

Praktische opdracht – H.8 Werk

PT

1

4

Ja

ML1/K/6

H.9 Criminaliteit

ST

1

4

Ja

ML1/K/4, 5, 6, 7

Toetsweek
Hierin worden alle thema’s die gedurende het jaar behandeld zijn,
herhaald en afgetoetst.

ST

2

4

Nee
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KCKV
PTA leerjaar 3
2020-2021
Kolomnummer
Magister (wordt
later ingevuld)

TL

Naam vak: KCKV

Eindtermen
leerjaar 3

Inhoud

Toetsvorm
PT/ST/
MT/FT

Weging
1 t/m 3

Periode
1-4

(Beleving)

Cultureel zelfportret en reflectie 1 (CZP 1).

PT

1

1

(Beleving)

Leerlingen verdiepen zich in verschillende kunstvormen en culturen.

PT

1

1-4

KV/1/K/1/2/3/4
(Productie eigen
werk)

Leerlingen produceren eigen werk n.a.v. verschillende kunstvormen.

PT

1

1-4

Leerlingen doen actief mee aan vier verschillende kunstzinnige/culturele
activiteiten, waarbij één daarvan de leerling eigen werk maakt en het eigen werk
presenteert.

PT

1

1-4

Cultureel zelfportret en reflectie 2 (CZP 2).

PT

1

4

KV/1/K/1/2/3/4

KV/1/K/1/2/3/4
(Culturele en
kunstzinnige
vorming en
verdieping)
KV/1/K/1/2/3/4
(Beleving)
KV/1/K/1/2/3/4

6

(Reflectie en
kunstdossier)

Leerlingen verwerken eigen inzicht en eigen ontwikkeling over kunst en cultuur, het
‘kunstdossier’.

PT

3

4

KV/1/K/1/2/3/4

Kunstvakken inclusief CKV dient afgesloten te worden met een 5,5 of hoger.
Per periode een cumulatief gemiddelde en aan het eind in periode 4 een kolom van het doorlopend gemiddelde in Magister van de cijfers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eindterm 1: De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij. KV/K/1
Eindterm 2: De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. KV/K/2
Eindterm 3: De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste 4 culturele en
kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken (zoals bijvoorbeeld beeldende vorming, muziek, dans en drama). Ten minste één kunstzinnige
activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk. KV/K/3
Eindterm 4: De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen
bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop reflecteren. KV/K/4
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NSK1

PTA leerjaar 3

Naam vak: NSK 1

2020-2021
Kolomnummer
Magister
(wordt later
ingevuld)

Eindtermen
codering
examenprogramma
leerjaar 3 en 4
NASK1/K/7

Eindtermen omschrijving

Toetsvorm
PT/ST/
MT/FT

Weging
0,1, 2 of
3

Periode
1-4

Weer (Hoofdstuk 4)

ST

2

1

NASK1/K/12

licht (Hoofdstuk 5)

ST

3

4

NASK1/K/4

straling (Hoofdstuk 8)

ST

3

4
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