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Voorwoord PTA Boekje 4 (t)vwo schooljaar 2020-2021    
 
 
    
Beste leerling,    
    
Hierbij ontvang je het PTA boekje van 4 (t)vwo voor het schooljaar 2020-
2021.    
Hierin staan alle schoolexamentoetsen die dit jaar worden afgenomen. Je hebt 
dit schooljaar alleen SE toetsen van de vakken die worden afgesloten. Het 
betreft alleen het vak maatschappijleer    
De toetsen van de andere vakken, die niet dit schooljaar worden afgesloten 
staan in de planning van het PTD (Plan van Toetsing en Doorstroom).    
Voor wet- en regelgeving rondom de examens verwijzen we naar het 
schoolexamenboekje en het examenreglement SVOPL.  
  

Incidenteel komt het voor dat er gedurende het schooljaar nog een wijziging 
wordt aangebracht in het PTA. Mocht dit het geval zijn, wordt dit in 
onderstaande tabel vermeld.    
  

Veel succes met je studie in de bovenbouw.    
    
De Directie    
  

Vak   Datum   
    

      

      

      
  

  



PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING  2020 – 2021  
  
Opleiding: 4 (t)vwo  
Cohort: 2020 - 2023  
  
VAK: maatschappijleer/social studies  
  
Methode vwo: Dilemma  
Methode tvwo: Getting to know dutch society  
  
  
Periode 1  
  
  

Volgnummer: V4.1  

toetsstof  
4 vwo Parlementaire democratie par 1,2,3  
4 tvwo What is Social Studies?  

domein(en)  A, B, C  

subdomein(en)  A, B, C  

weging  1  

toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  tijdens de les  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

Pagina-einde  
  

Volgnummer: V4.2   

toetsstof  
4 vwo Parlementaire democratie   
4 tvwo Rule of law par 1,2,3,4  

domein(en)  A, C  

subdomein(en)  A, C  

weging  3  

toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  toetsweek Kerst  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

  
 
 



Periode 2  
  

Volgnummer: V4.3  

toetsstof  
4 vwo Rechtsstaat   
4 tvwo Rule of law 4,5,6 Parliamentary democracy 1,2,3  

domein(en)  A, B, C  

subdomein(en)  A, B, C  

weging  1  

toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  tijdens les in P2  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

   

Volgnummer: V4.4   

toetsstof  
4 vwo Verzorgingsstaat   
4 tvwo Parliamentary democracy 4,5,6  

domein(en)  A, D  

subdomein(en)  A, D  

weging  3  

toetsvorm  schriftelijk   

tijdstip afname  toetsweek Pasen  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

   

Periode 3  
  

Volgnummer: V4.5  

toetsstof  
4 vwo Verzorgingsstaat  & Plur. Samenleving   
4 tvwo Pluralist society par 1,2,3,4  

domein(en)  A, D, E  

subdomein(en)  A, D, E  

weging  1  

toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  tijdens de les in P3  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

  



  

Volgnummer: V4.6  

toetsstof  
4 vwo Pluriforme Samenleving   
4 tvwo Pluralist society par 5,6 Welfare state par 1,2,3  

domein(en)  A, D, E  

subdomein(en)  A, D, E   

weging  3  

toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  een week voorafgaande aan laatste toetsweek  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

 


