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Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2018-2019
Beste leerling,
Hierbij ontvang je het PTA boekje van 5 (t)vwo voor het schooljaar 2018-2019.
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
examenreglement.
Veel succes met je verdere studie in de bovenbouw.
De Directie
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5 (T)VWO 2018 - 2019

Vak: CKV
Doubleurs van 5 VWO en overstappers van 5 Havo dienen aan het begin van het schooljaar hun
kunstdossier te overhandigen aan de CKV docent. Het kunstdossier wordt aan het einde van het jaar
ingeleverd met de nieuwe toetsen die de doubleur dit schooljaar maakt.

Volgnummer: V5.0
Soort toets

Eindcijfer van leerjaar 4 (t)vwo (op 1 decimaal)

Weging

2

Afnameduur

N.v.t.

Afname tijdstip

N.v.t.

Herkansing

Nee

Toetsstof

Stof 4 (t)vwo

Toetsvorm

N.v.t.

Hulpmiddelen

N.v.t.

Voorwaarde deelname

N.v.t.

Periode 1
Volgnummer: V5.1
Soort toets

Verslag, voorbereiding op je 4e culturele
activiteit

Weging

1

Afnameduur

nvt

Afname tijdstip

Meteen na aanvang schooljaar, zie
SOM voor specifieke data

Herkansing

Nee

Toetsstof

Voorbereiding op 4e culturele activiteit,
zie specifieke instructies op SOM

Toetsvorm

Verslag van de voorbereiding op een
Culturele Activiteit, zie specifieke
instructies op SOM

Hulpmiddelen

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

Voorwaarde deelname

Aanwezigheid in de les of zelfstandig
inhalen thuis

Volgnummer: V5.2
Soort toets

Toets van een kunstdiscipline*

Weging

2

Afnameduur

50 min

Afname tijdstip

Einde periode 1, zie SOM voor
specifieke data

Herkansing

Nee

Toetsstof

1 behandelde kunstdiscipline, zie
specifieke instructies op SOM

Toetsvorm

Schriftelijk, praktisch, zie specifieke
instructies op SOM

Hulpmiddelen

Elk aangewezen hulpmiddel (door
docent).

Voorwaarde deelname

Aanwezigheid in de les of zelfstandig
inhalen thuis

Volgnummer: V5.3
Soort toets

4e

Weging

3

Afnameduur

nvt

Culturele activiteit

Afname tijdstip

Einde periode 1, zie SOM voor
specifieke data

Herkansing

Nee

Toetsstof

Verslag, zie specifieke instructies op
SOM

Toetsvorm

Schriftelijk, zie specifieke instructies op
SOM

Hulpmiddelen

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

Voorwaarde deelname

Tijdig beginnen, zelfstandige
onderneming/deelname, aanwezigheid
tijdens begeleidingslessen en anders
zelfstandig inhalen thuis

Periode 2
Volgnummer: V5.4
Soort toets

Toets van een kunstdiscipline*

Weging

2

Afnameduur

50 min

Afname tijdstip

Einde periode 2, zie SOM voor
specifieke data

Herkansing

Nee

Toetsstof

1 behandelde kunstdiscipline, zie
specifieke instructies op SOM

Toetsvorm

Schriftelijk, praktisch, zie specifieke
instructies op SOM

Hulpmiddelen

Elk aangewezen hulpmiddel (door
docent).

Voorwaarde deelname

Aanwezigheid in de les of zelfstandig
inhalen thuis

Periode 3
Volgnummer: V5.5
Soort toets

Toets van een kunstdiscipline*

Weging

2

Afnameduur

50 min

Afname tijdstip

Einde periode 3, zie SOM voor
specifieke data

Herkansing

Nee

Toetsstof

1 behandelde kunstdiscipline, zie
specifieke instructies op SOM

Toetsvorm

Schriftelijk, praktisch, zie specifieke
instructies op SOM

Hulpmiddelen

Elk aangewezen hulpmiddel (door
docent).

Voorwaarde deelname

Aanwezigheid in de les of zelfstandig
inhalen thuis

Volgnummer: V5.6
Soort toets

Het gehele kunstdossier, met evaluatie
Cultureel Paspoort

Weging

3

Afnameduur

2 lessen

Afname tijdstip

Einde periode 3, zie SOM voor
specifieke data

Herkansing

Nee

Toetsstof

Verslag, zie specifieke instructies op
SOM

Toetsvorm

Schriftelijk, zie specifieke instructies op
SOM

Hulpmiddelen

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

Voorwaarde deelname

Tijdig beginnen, zelfstandige
onderneming, aanwezigheid tijdens
begeleidingslessen en anders
zelfstandig inhalen thuis

Het vak CKV wordt afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.
Wanneer een leerling het werk niet kan inleveren wegens omstandigheden dient hij/zij het werk zo
gauw mogelijk alsnog in te leveren. Wanneer een leerling het werk niet heeft ingeleverd zonder
omstandigheden, kan hij/zij het werk een dag later alsnog inleveren. Er zal dan een punt aftrek
gedaan worden. Elke dag erna ook, enz.
*Een kunstdiscipline is bijvoorbeeld: Beeldende kunst, architectuur, muziek, drama, dans, film,
literatuur
Voorbeelden van culturele activiteiten:
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.
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 op 5 VWO Doubleurs dienen aan het begin van het jaar hun kunstdossier te overhandigen
aan de docent. Als de doubleur vorig jaar een voldoende heeft gescoord voor het gehele kunstdossier
aan het einde van het schooljaar hoeft hij/zij geen nieuwe culturele activiteiten aan te leveren. Het
cijfer van het oude kunstdossier met de 4 cult. activiteiten zal opnieuw worden overgenomen in SOM
in de betreffende kolommen. Deelname aan alle lessen en de algemene CKV toetsen zijn verplicht.
Overstappersregeling
Overstappers van 5 Havo naar 5 VWO moeten aan de reguliere lessen en culturele activiteit
deelnemen.

NB.
--De excellente leerling, een leerling met een uitzonderlijk talent op het gebied van kunst en cultuur
heeft het recht deel te nemen aan het excellenten-programma. De vakgroepleider of docent zal de
leerling met talent aanspreken en attent maken op dit programma.

Deze leerling heeft in dit geval recht op een alternatief programma. Hij/Zij is geoorloofd de lessen van
een periode niet bij te wonen, maar in plaats daarvan te werken aan een zelfstandig, doch begeleid
programma wat geheel in het teken staan van het talent. Meer informatie op te vragen bij
vakgroepleider of vakdocent.
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Vak: Levensbeschouwing TVWO
Methode: Aqa religious studies ethics & The philosophy gym
Periode 1
Volgnummer: V5.1
Soort toets

schoolexamenvoortgangstoets

Weging

2

Afnameduur

50 minuten

Afname tijdstip

tijdens een les in
periode 1

Herkansing

nee

Toetsstof

Wij denken over …, Thema’s
Ethics –

Toetsvorm

Schritelijk cf. afspraak

Hulpmiddelen

geen

Voorwaarde
deelname

geen

Periode 2
Volgnummer: V 5.2
Schoolexamentoets
(praktische opdracht)

Soort toets

Weging

8

Afnameduur

n.v.t.

Afname tijdstip

gedurende Periode 2

Herkansing

geen

Toetsstof

Ethics / Philosophy IV

Toetsvorm

DVD/fim Assignment

Hulpmiddelen

geen

Voorwaarde deelname

geen

Periode 3
Volgnummer: V 5.3
Soort toets

Film assignment

Weging

8

Afnameduur

n.v.t.

Afname tijdstip

gedurende Periode 2

Herkansing

geen

Toetsstof

Ethics / Philosophy IV

Toetsvorm

Schriftelijk cf. afspraak

Hulpmiddelen

geen

Voorwaarde deelname

geen

Volgnummer: V5.4
schoolexamen
combinatietoets

Soort toets

Weging

2

Afnameduur

Gemiddelde van alle
kleine toetsen

Afname tijdstip

tijdens de lessen

Herkansing

nee

Toetsstof

(pro active –
participation in

classroom debates ,
presentations – use of
English)
Toetsvorm
Hulpmiddelen

geen

Voorwaarde deelname

geen
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Vak: Levensbeschouwing VWO
Methode: Wij denken over denken handelen en voelen

Periode 1

Volgnummer: V5.1
Soort toets

schoolexamentoets

Weging

1

Afnameduur

15 minuten

Afname tijdstip

Tijdens een les gedurende het hele jaar

Herkansing

nee

Toetsstof

Een actualiteit of een filosoof naar keuze

Toetsvorm

presentatie

Hulpmiddelen

In overleg

Voorwaarde deelname

geen

Volgnummer: V5.2
Soort toets

schoolexamentoets

Weging

2

Afnameduur

n.v.t.

Afname tijdstip

Inleveren via SOM na de laatste les van
periode 1

Herkansing

nee

Toetsstof

Logboek lessen periode 1: uitwerking
van opdrachten over het thema
wijsgerige antropologie

Toetsvorm

Schriftelijk

Hulpmiddelen

Aantekeningen gemaakt tijdens de
lessen

Voorwaarde deelname

geen

Periode 2

Volgnummer: V5.3
Soort toets

schoolexamentoets

Weging

2

Afnameduur

n.v.t.

Afname tijdstip

Inleveren via SOM na de laatste les van
periode 2

Herkansing

nee

Toetsstof

Logboek lessen periode 2: uitwerking
van opdrachten over het thema ethiek +
ethisch dilemma

Toetsvorm

schriftelijk

Hulpmiddelen

Aantekeningen gemaakt tijdens de
lessen

Voorwaarde deelname

geen

Periode 3

Volgnummer: V5.4
Soort toets

schoolexamentoets

Weging

2

Afnameduur

n.v.t.

Afname tijdstip

Inleveren via SOM na de laatste les van
periode 3

Herkansing

nee

Toetsstof

Logboek lessen periode 3: uitwerking
van opdrachten over het thema sociale
filosofie

Toetsvorm

schriftelijk

Hulpmiddelen

Aantekeningen gemaakt tijdens de
lessen

Voorwaarde deelname

geen

PROFIELWERKSTUK
Afdeling: (t)vwo

leerjaar: 5

2018 -2019

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. Het cijfer van Global Perspectives AS level wordt
omgerekend naar het cijfer van het PWS, conform onderstaande omzetting:

Syllabus

Cijfer

grade
a

10

b

9

c

8

d

7

e

6

Als de leerling een ungraded haalt, zal hij in klas 6 het pws opnieuw moeten maken.
Leerlingen van het TTO die tevens deelnemen aan het project 'econasium', zullen in leerjaar 6 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.

Het cijfer van het profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfer.
In de handleiding profielwerkstuk schooljaar 2018-2019 staat een uitvoerige beschrijving over het
profielwerkstuk.

Onderstaand tijdpad wordt gehanteerd.
Datum

Activiteit

03-09-18

Inschrijven vak (stap 2)

13-09-18

Onderwerp kiezen (stap 4)

19-09-18

Inleveren hoofd- en deelvragen (stap 5)

09-10-18

Inleveren plan van aanpak (stap 6)

02-11-18

Controlemoment 1 (stap 8)
(uiterlijk feedback 19-11-18)

11-12-18

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

25-01-19

Inleveren conceptversie profielwerkstuk (stap 9)
(uiterlijk feedback 04-02-19)

22-02-19

Inleveren profielwerkstuk!!! (stap 10)

11-03-19

Deadline uitslag profielwerkstuk
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Vak: Rekenen
In leerjaar 5 wordt de rekentoets twee keer afgenomen. Leerlingen hebben in leerjaar
6 nog 2 mogelijkheden om de rekentoets te herkansen en hun cijfer te verbeteren.

Periode 2
Volgnummer: V 5.1
Soort toets
Weging
Afnameduur
Afname tijdstip

Rekentoets 3F/ER

3F: In de periode van 7 t/m 20 januari 2019
3ER: In de periode van 7 t/m 20 januari 2019

Herkansing
Ja
Toetsstof
Toetsvorm
Hulpmiddelen
Voorwaarde deelname -

Periode 3
Volgnummer: V 5.2
Soort toets
Weging
Afnameduur
Afname tijdstip

Rekentoets 3F/ER

3F: in de periode van 27 mei t/m 9 juni 2019
3ER: in de periode van 27 mei t/m 9 juni 2019

Herkansing
Ja ( in leerjaar 6)
Toetsstof
Toetsvorm
Hulpmiddelen
Voorwaarde deelname Rekenen telt in het schooljaar 18-19 bij vwo nog niet mee voor het behalen van een diploma.
Voorwaarde is wel dat de leerling de rekentoets heeft gemaakt

