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Voorwoord PTA Boekje 4 havo schooljaar 2020-2021    
 
 
 
    
Beste leerling,    
    
Hierbij ontvang je het PTA boekje van 4 havo 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 de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing en CKV.    
De toetsen van de andere vakken, die niet dit schooljaar worden afgesloten 
staan in de planning van het PTD (Plan van Toetsing en Doorstroom).    
Het overgangscijfer (op een decimaal) van deze vakken, wordt het 1e SE cijfer in 
leerjaar 5 havo.           
  

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 havo  
Cohort: 2020 - 2022  
  
VAK: CKV  
  
Methode: n.v.t.  
  
Doubleurs 4 Havo, afstromers uit 4 VWO of overstappers VMBO dienen aan het begin van 
het jaar hun kunstdossier te overhandigen aan de docent. De docent bepaalt welke 
onderdelen opnieuw gemaakt moeten worden en welke niet.   

  
Periode 1  
  
  

Volgnummer  H4.1  
Toetsstof  Eén behandelde kunstdiscipline*, zie specifieke instructies op 

SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  1  

toetsvorm  Schriftelijk, zie specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 46  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  Elk door de docent aangewezen hulpmiddel   

herkansing  Nee  

  
  
  

Volgnummer:   H4.1a (wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4)  

toetsstof  Cultureel Paspoort en voorbereiding op 1e culturele activiteit, zie 
specifieke instructies op SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen   

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

toetsvorm  Verslag van de voorbereiding op een culturele activiteit, zie 
specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 39   
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4  

afname duur  2 lessen  

hulpmiddelen  Computer, aangewezen bronnen door docent en/of presentatie 
door culturele instellingen in de regio  

herkansing  nee  

  
  



  

Volgnummer:   H4.1b (wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4)  

Toetsstof  Onderzoeksverslag van de 1e culturele activiteit, zie specifieke 
instructies op SOM  

domein(en)  Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

toetsvorm  Verslag; zie specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 47   
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4  

afname duur  2 lessen  

hulpmiddelen  Computer, printer, fototoestel (op je telefoon), mogelijk vervoer naar 
je culturele activiteit  

herkansing  nee  

  
  
Periode 2  
  
  

Volgnummer:   H4.2  
Toetsstof  Eén behandelde kunstdiscipline*, zie specifieke instructies op SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  1  

        toetsvorm  Schriftelijk, praktisch, zie specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 8  

afname duur  1 les  

hulpmiddelen  Elk aangewezen hulpmiddel door docent  

herkansing  nee  

  
  

Volgnummer:   H4.2a (wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4)  

Toetsstof  Voorbereiding op 2e culturele activiteit, zie specifieke instructies op 
SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen   

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

        toetsvorm  Verslag van de voorbereiding op een culturele activiteit, zie 
specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 3   
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4  

afname duur  1 les  

hulpmiddelen  Computer, aangewezen bronnen door docent en/of presentatie 
door culturele instellingen in de regio  

herkansing  nee  

  



  

Volgnummer:   H4.2b (wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4)  

Toetsstof  Onderzoeksverslag van de 2e culturele activiteit, zie specifieke 
instructies op SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

        toetsvorm  Verslag, zie specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 9   
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4  

afname duur  2 lessen  

hulpmiddelen  Computer, printer, fototoestel (op je telefoon), mogelijk vervoer naar 
je culturele activiteit   

herkansing  Nee  

  
  

Periode 3  
  
  

Volgnummer:   H4.3  
Toetsstof  Eén behandelde kunstdiscipline*, zie specifieke instructies op SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  1  

        toetsvorm  Schriftelijk, praktisch, zie specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 24  

afname duur  1 les  

hulpmiddelen  Elk door docent aangewezen hulpmiddel   

herkansing  nee  

  
  

Volgnummer:   H4.3a (wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4)  

Toetsstof  Voorbereiding op 3e culturele activiteit, zie specifieke instructies op 
SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen   

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

tijdstip afname  Week 14  
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4  

afname duur  1 les  

hulpmiddelen  Computer, aangewezen bronnen door docent en/of presentatie 
door culturele instellingen in de regio  

herkansing  Nee  

  
 

  



Volgnummer:   H4.3b (wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4)  

Toetsstof  Onderzoeksverslag van de 3e culturele activiteit, zie specifieke 
instructies op SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

        toetsvorm  Verslag; zie specifieke instructies op SOM   

tijdstip afname  Week 25   
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.4  

afname duur  1 les  

hulpmiddelen  Computer, printer, fototoestel (op je telefoon), mogelijk vervoer naar 
je culturele activiteit  

herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer:   H4.4  
Toetsstof  Het gehele kunstdossier met daarin 3 Culturele activiteiten   

(H4.1 a+b; H4.2 a+b; H4.3 a+b)  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  2   

        toetsvorm  Verslag; zie specifieke instructies op SOM  

tijdstip afname  Week 25  

afname duur  1 les  

hulpmiddelen  Computer, printer, fototoestel (op je telefoon), mogelijk vervoer naar 
je culturele activiteit  

herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer:   H4.5  
Toetsstof  1. Presentatie &  

2. Slotopdrachten van het Cultureel paspoort  
domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 

Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  2   

Tijdstip afname  Week 25  

        toetsvorm  Mondeling + Schriftelijk  

  
  
 
 
 
 
 
 



Volgnummer:   H4.5a (wordt meegenomen in beoordeling van H 4.5)  

Toetsstof  De inhoud van 1 zelfstandig ondernomen culturele activiteit, zie 
specifieke instructies op SOM  

domein(en)  Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen 
Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  nvt  

        toetsvorm  Presentatie/workshop, zie specifieke instructies op SOM   

tijdstip afname  Datum wordt einde periode 1/ begin periode 2 klassikaal gemaakt 
per leerling   

afname duur  15 minuten  

hulpmiddelen  In overleg kunnen alle hulpmiddelen die gewenst zijn in overweging 
worden genomen  

herkansing  Nee  

  

Volgnummer:   H4.5b (wordt meegenomen in beoordeling van H 4.5)  

Toetsstof  De slotopdrachten van het Cultureel Paspoort  

domein(en)  Domein D: Verbinden  

subdomein(en)  nvt  

weging  Nvt   

        toetsvorm  Verslag  

tijdstip afname  Week 25  
Te laat inleveren wordt meegenomen in de beoordeling van H4.5  

afname duur  Een lesuur  

hulpmiddelen  In overleg kunnen alle hulpmiddelen die gewenst zijn in overweging 
worden genomen  

herkansing  Nee  

  
  
Het vak CKV wordt afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.  
   
Wanneer een leerling het werk niet kan inleveren wegens omstandigheden maakt 
hij/zij met de docent een afspraak wanneer het werk moet worden ingeleverd. 
Wanneer het werk niet wordt ingeleverd treedt artikel 2.7 uit het schoolexamenboekje 
in werking.    
  
*Een kunstdiscipline is bijvoorbeeld: Beeldende kunst, architectuur, muziek, drama, 
dans, film, literatuur   
  
  
Voorbeelden van culturele activiteiten:   

• De door school georganiseerde Culturele Activiteiten, zowel bij CKV als bij 
andere vakken (denk aan: excursies, reis naar Berlijn of Parijs).  
• Het bezoeken van: tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst 
en/of vormgeving, musea, exposities, ateliers, fotoreportages, concerten, 
dansvoorstellingen, musicals, opera’s, films, cabaret, toneel. In de regio of op 
vakantie.  
• Het deelnemen aan: Beeldenroutes, Architectuurwandelingen.   



• Het lezen van (vertaalde) werken uit de wereldliteratuur, Proza (romans, korte 
verhalen), Drama   

  
  
  
Op SOM staat een uitgebreide lijst met geschikte Culturele Activiteiten.  
  
  
Doubleurs-regeling :  
Doubleur van 4 Havo en 4 VWO : De doubleur van havo 4 volgt alle lessen CKV en maakt in 
ieder geval alle algemene toetsen opnieuw. T.a.v. de culturele activiteiten bepaalt de sectie 
adhv het door de leerling ingeleverde kunstdossier van voorgaand jaar, of de leerling deze 
CA's moet inhalen. De cijfers van de CA's van het oude kunstdossier die mogelijk niet 
opnieuw gemaakt hoeven te worden, worden meegenomen in de beoordeling van H4.4.  
  
Overstappersregeling :  
Overstappers van 4 VMBO naar 4 Havo moeten aan de reguliere 3 toetsen, culturele 
activiteiten en lessen deelnemen.  
 

 

  



PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING  2020 – 2021  
  
Opleiding: 4 havo  
Cohort: 2020 - 2022  
  
VAK: levensbeschouwing  
  
Methode: Het goede leven & de vrije markt  

  
  
  
Periode 1  
  

Volgnummer: H4.1   

toetsstof  Een actualiteit.  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  1  

toetsvorm  Presentatie  

tijdstip afname  Tijdens een les gedurende het schooljaar  

afname duur  15 minuten  

hulpmiddelen  In overleg  

herkansing  nee  

  
  

Volgnummer: H4.2  

Toetsstof  
Logboek periode 1: uitwerking van opdrachten over het 
thema Filosofie.  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  2  

toetsvorm  Schriftelijk  

tijdstip afname  Inleveren via SOM na de laatste les in periode 1  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen  

herkansing  Nee  

  

  
  
  
 



Periode 2  
  
  
  

Volgnummer: H4.3  

Toetsstof  
Logboek periode 2: uitwerking van opdrachten over het 
thema ethiek.  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  2  

toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  Inleveren via SOM na de laatste les van periode 2  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen  

herkansing  nee  

  
 

  
Periode 3  
  
  

Volgnummer: H4.4  

Toetsstof  
Logboek lessen periode 3: uitwerking van opdrachten over het 
thema wetenschapsfilosofie.  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  2  

        toetsvorm  schriftelijk  

tijdstip afname  Inleveren via SOM week voor de laatste van periode 3  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen  

herkansing  nee  

  
 

  



PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING  2020-2021  
  
Opleiding: 4 havo  
Cohort: 2020 - 2022  
  
VAK: maatschappijleer  
  
Methode: Dilemma Malmberg  
  
  
  
Periode 1  
  

Volgnummer: H4.1   

toetsstof  Parlementaire democratie  

domein(en)  A, B, C  

subdomein(en)  A, B, C  

weging  1  

toetsvorm  Schriftelijk  

tijdstip afname  Tijdens les  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  Geen  

herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer: H4.2  

Toetsstof  Parlementaire democratie & gedeelte Rechtsstaat  

domein(en)  A, B, C   

subdomein(en)  A, B, C  

weging  3  

toetsvorm  Schriftelijk  

tijdstip afname  Toetsweek Kerst  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  Geen  

herkansing  Nee  

  

  
  
  
 



Periode 2  
  
  
  

Volgnummer: H4.3  

Toetsstof  Rechtsstaat  

domein(en)  A, B  

subdomein(en)  A, B  

weging  1  

toetsvorm  Schriftelijk  

tijdstip afname  Tijdens les in periode 2  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer: H4.4  

Toetsstof  Rechtsstaat & gedeelte Verzorgingsstaat  

domein(en)  A, B, D  

subdomein(en)  A, B, D  

weging  3  

        toetsvorm  Schriftelijk  

tijdstip afname  Toetsweek Pasen  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  Geen  

herkansing  Nee  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Periode 3  
  
  

Volgnummer: H4.5  

Toetsstof  Verzorgingsstaat  

domein(en)  A, D  

subdomein(en)  A, D   

weging  1  

        toetsvorm  Schriftelijk  

tijdstip afname  Tijdens les in periode 3  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  Geen  

herkansing  Nee  

  
  
  

Volgnummer: H4.6  

Toetsstof  Verzorgingsstaat & gedeelte Pluriforme samenleving  

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  

  
  

  
  
 

 


