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Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2020-2021    
 
 
 
    
Beste leerling,    
    
Hierbij ontvang je het PTA boekje van 5 (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. (LV, 
CKV). Maatschappijleer heb je al in leerjaar 4 afgesloten.    
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 6 (t)vwo.           
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: 5 (t)vwo  
Cohort: 2019 - 2022  
  
VAK: CKV  
  
Methode: Contrast, English Edition  
  
Doubleurs op 5 (t)vwo en overstappers van havo 5 dienen aan het begin van het schooljaar 
hun kunstdossier te overhandigen aan de docent. De docent bepaalt welke onderdelen 
gemaakt moeten worden en welke niet.  

  
 
Periode 1  
  

Volgnummer: V5.0   

Toetsstof  Eindcijfer leerjaar 4 op 1 decimaal   

Domein(en)  Zie voetnoot **A  

Subdomein(en)  NVT  

Weging  2  

Tijdstip afname  Leerjaar 4  

Herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer: V5.1  

Toetsstof  
Voorbereiding op 4e culturele activiteit   
Zie specifieke instructies in SOM  

Domein(en)  Zie voetnoot **A  

Subdomein(en)  NVT  

Weging  1  

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

Tijdstip afname  Week 41  

Afname duur  1 lesuur  

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

Herkansing  Nee  

  
  
  
  



Volgnummer: V5.2  

Toetsstof  
Een behandelde kunstdiscipline*,   
Zie specifieke instructies in SOM  

Domein(en)  Zie voetnoot **ABCD  

Subdomein(en)  NVT  

Weging  2  

Toetsvorm  
Schriftelijk en/of praktisch en/of presentaties  
Zie specifieke instructies in SOM  

Tijdstip afname  Week 47  

Afname duur  1 lesuur  

Hulpmiddelen  Elk aangewezen hulpmiddel (door docent)  

Herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer: V5.3  

Toetsstof  
4e culturele activiteit;   
Zie specifieke instructies in SOM  

Domein(en)  Zie voetnoot **A  

Subdomein(en)  NVT  

Weging  3  

Toetsvorm  Verslag; schriftelijk, zie specifieke instructies in SOM  

Tijdstip afname  Week 46  

Afname duur  2 lesuren  

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

Herkansing  Nee  
  
  

  
Periode 2   

Volgnummer: V5.4  

Toetsstof  
1 behandelde kunstdiscipline*,   
Zie specifieke instructies in som  

Domein(en)  Zie voetnoot **ABCD  

Subdomein(en)  NVT  

Weging  2  

Toetsvorm  
Schriftelijk en/of praktisch en/of presentaties  
Zie specifieke instructies in SOM  

Tijdstip afname  Week 6   

Afname duur  1 lesuur  

Hulpmiddelen  Elk aangewezen hulpmiddel (door docent)  

Herkansing  Nee  



Periode 3  
  
  

Volgnummer: V5.5  

Toetsstof  1 behandelde kunstdiscipline* zie specifieke instructies in som   

Domein(en)  Zie voetnoot **ABCD   

Subdomein(en)  NVT   

Weging  2   

Toetsvorm  
Schriftelijk en/of praktisch en/of presentaties  
Zie specifieke instructies in SOM  

 

Tijdstip afname  Week 24, zie som voor specifieke data   

Afname duur  1 lesuur   

Hulpmiddelen  Elk aangewezen hulpmiddel (door docent)   

Herkansing  Nee   
  

  

Volgnummer: V5.6  

Toetsstof  Het gehele kunstdossier, met evaluatie cultureel paspoort  

Domein(en)  Zie voetnoot **A  

Subdomein(en)  NVT  

Weging  3  

Toetsvorm  Verslag; schriftelijk, zie specifieke instructies in SOM  

Tijdstip afname  Week 20, zie som voor specifieke data  

Afname duur  2 lesuren  

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

Herkansing  Nee  
  
  

VOETNOOT  
1. * Kunstdisciplines: In 5 (t)vwo worden 3 kunstdisciplines uit deze lijst gekozen:   

Dans, Poëzie, Architectuur, Fotografie, Beeldende kunst, Film, Theater, Muziek  
2. **Domein A: Verkennen      

**Domein B: Verbreden   
**Domein C: Verdiepen  
**Domein D: Verbinden  

  
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.  
  
Doubleurs-regeling :  
Doubleur op  5 (t)vwo : De doubleur op 5 (t)vwo 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 V5.6.    



Overstappersregeling :  
Overstappers van 5 Gymnasium naar 5 (t)vwo volgen het PTA CKV.  
Docenten KCV en CKV beslissen in onderling overleg welk(e) cijfer(s) mogelijk mee wordt (worden) 
genomen.  
  
 

  



PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING  2020 – 2021  
  
Opleiding: 5 vwo  
Cohort: 2019 - 2022  
  
VAK: levensbeschouwing  
  
Methode: Het goede leven & de vrije markt  

  
  
Periode 1  
  
  
  

Volgnummer: V5.1   

toetsstof  Een actualiteit.  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  1  

toetsvorm  Presentatie  

tijdstip afname  Tijdens een les gedurende het hele jaar  

afname duur  15 minuten  

hulpmiddelen  In overleg  

herkansing  Nee  

  
  

Volgnummer: V5.2   

toetsstof  
Logboek lessen 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 van periode 1  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen  

herkansing  Nee  

  

  
  
 



Periode 2  
  

Volgnummer: V5.3  

toetsstof  
Logboek lessen 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: V5.4  

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 een week voor de laatste les van periode 3  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen  

herkansing  Nee  
  
  

  
  
  
  
  



PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING  2020 – 2021  
  
Opleiding: 5 tvwo  
Cohort: 2019 - 2022  
  
VAK: levensbeschouwing  
  
Methode: Aqa religious studies ethics & the philosophy gym  
  
  
Periode 1  
  
  
  

Volgnummer: V5.1   

toetsstof  Ethical Systems in Use  ch 1-4  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  2  

toetsvorm  Written exam  

tijdstip afname  tijdens de lessen  

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

  

Periode 2  
  

Volgnummer: V5.2  

toetsstof  Ethics / Philosophy IV  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  8  

toetsvorm  Schriftelijk cf. afspraak  

tijdstip afname  Gedurende periode 2  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  
  
  

  
  
Periode 3  



  

Volgnummer: V5.3  

toetsstof  Ethics / Philosophy IV  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  8  

toetsvorm  DVD/film Assignment  

tijdstip afname  Gedurende periode 3  

afname duur  n.v.t.  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

  

Volgnummer: V5.4  

toetsstof  Wij denken over ….., thema’s Ethics  

domein(en)    

subdomein(en)    

weging  2  

toetsvorm  Team debates   

tijdstip afname  Tijdens een les in periode 3 

afname duur  50 minuten  

hulpmiddelen  geen  

herkansing  nee  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  



PROFIELWERKSTUK   

  

Afdeling: (t)vwo leerjaar: 5  2020 -2021  
Een van de exameneisen is ook het schrijven van een zgn. profielwerkstuk. Dit werkstuk wordt door 
de reguliere vwo afdeling in leerjaar 6 gemaakt. De leerlingen van de tweetalige afdeling maken het 
profielwerkstuk over Global Perspectives in leerjaar 5. Het cijfer van Global Perspectives AS level 
wordt omgerekend naar het cijfer van het PWS, conform onderstaande omzetting:   
  

  

Syllabus grade   Cijfer   

a   10   

b   9   

c   8   

d   7   

e   6   
   
Leerlingen van het TTO die tevens deelnemen aan het project 'econasium', zullen ook door de 
universiteit Tilburg begeleid worden bij het maken van het pws. De TiU sluit aan bij het in leerjaar 5 
gemaakte pws bij Global Perspectives.   
Als de leerling een ungraded haalt, zal hij in klas 6 het pws opnieuw moeten maken.   
Het cijfer van het profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfer.   

  

In de handleiding profielwerkstuk schooljaar 2019-2020 staat een uitvoerige beschrijving over het 
profielwerkstuk.   

  

Onderstaand tijdpad wordt gehanteerd.   
   

Datum    Activiteit    

07-09-20  Inschrijven vak (stap 2)    

18-09-20    Onderwerp kiezen (stap 4)    

02-10-20    Inleveren hoofd- en deelvragen (stap 5)    

16-10-20   Inleveren plan van aanpak (stap 6)    

13-11-20  Controlemoment 1 (stap 8)    
(uiterlijk feedback 20-11-20)    

11-12-20   Controlemoment 2 (stap 8)    
(uiterlijk feedback 18-12-20)    

29-01-21   Inleveren conceptversie profielwerkstuk (stap 9)    
(uiterlijk feedback 05-02-21)    

26-02-21    Inleveren profielwerkstuk!!! (stap 10)    

26-03-21    Deadline uitslag profielwerkstuk    

  
    

    

    
 
  
 
  

  
  

  
 

  
  

  
 


