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PTA klas 4 Marnix Gymnasium 2019 - 2020

Uit het schoolexamenreglement:
Dit reglement wordt begin oktober aan de leerlingen uitgereikt
en is een volledig schooljaar geldig, tenzij onvoorziene omstandigheden
wijzigingen noodzakelijk maken

toetsperiode week:
I wo 13 nov '19 t/m di 19 nov '19
II vr 6 mrt '20 t/m do 12 mrt '20
III do 25 juni '20 t/m vr 3 juli '20

van onderstaande vakken worden in klas 4 toetsen afgenomen

periode I II III
Biologie PO
Frans - versneld x

In onderstaande tabel staan de deadlines voor PO's en procesverslagen

Datum / Toetsweek vak
vr 8 nov '19 Kunst
vr 29 nov '19 Lv
do 19 dec '19
ma 10 feb '20
vr 20 mrt '20 Kunst
vr 27 mrt '20 Lv
vr 5 jun '20 Lv
vr 19 jun '20 Kunst Lv Inf - versneld
TW III Bi



PTA klas 4

PTA klas 4 Marnix Gymnasium 2019 - 2020

Biologie
Praktische opdrachten

Code
Inlever- 
datum

Stofomschrijving Studie-last Soort PO
Gewicht 

schoolexamen
Herkansing

Gewicht 
rapport

p.bi-1 III

Praktische opdracht: Een van de
geoefende practica.

Domeinen: A: A5, A6, A7, A8, A9, B2,
C1, D4, F4

3 slu 180 min 8% nee 2x

Frans - versneld
Toetsen

Code Periode Stofomschrijving
Duur van de 

toets
Toetsvorm

Gewicht 
schoolexamen

Herkansing
Gewicht 
rapport

t.fa-1 III

Literatuur: bestuderen van door de
docent uitgereikte materiaal (19e
eeuw). Lezen: 'Madame Bovary
(Gustave Flaubert), 'Boule de Suif' (Guy
de Maupassant), 'Germinal' (Emile
Zola), Un Secret (Grimbert), La petite
fille de Monsieur Linh (Philippe Claudel) 
toegestane hulpmiddelen: -

Domeinen: E1, E2, E3

90 min schriftelijk 20% nee 3x 



PTA klas 4

Informatica - versneld
Toetsen

Code Periode Stofomschrijving
Duur van de 

toets
Toetsvorm

Gewicht 
schoolexamen

Herkansing
Gewicht 
rapport

t.inf-1 I

Module 1 Informatie Fundament Basis
2016
toegestane hulpmiddelen: -

Domeinen: A1, A2, A3, A4, C5, C8

60 min schriftelijk 5% ja 2x

t.inf-2 II

Module 2 Hardware Fundament Basis
2016
toegestane hulpmiddelen: -

Domeinen: B1, B2

60 min schriftelijk 7,5% ja 2x

t.inf-3 III

Module 3 Software Fundament Basis
2016 + Gedeelte Module 4 Software
ontwikkeling Fundament Basis 2016
toegestane hulpmiddelen: -

Domeinen: B3, C2, C3, C7, C8

60 min schriftelijk 7,5% ja 2x

Praktische Opdrachten

Code
Inlever- 
datum

Stofomschrijving Studie-last Soort PO
Gewicht 

schoolexamen
Herkansing

Gewicht 
rapport

p.inf-4 19 dec 19

Eigen website bouwen onderbouwd
met verslaglegging. Conform
Fundament Programeer module HTML. 

Domeinen: B3 C9

60 slu product 7,5% nee nvt

p.inf-5 10 feb 20

Projectverslag Module 2 Hardware
Fundament Basis 2016

Domeinen: A1, A2, B2

30 slu 
schriftelijk/pr
oduct

5% nee nvt

p.inf-6 19 jun 20

Programmeren en bouwen van een
Arduino Project

Domeinen: A1, B3, C9

60 slu product 7,5% nee nvt
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Kunst
Praktische opdrachten

Code
Inlever- 
datum

Stofomschrijving Studie-last Soort PO
Gewicht 

schoolexamen
Herkansing

Gewicht 
rapport

p.kunst-1 8 nov 19

genrekunsten schilderopdracht met
procesverslag

Domeinen: Beeldende Vorming: A1,
A2,A3, B

22 slu beeldend 6% nee 6x

p.kunst-2 20 mrt 20

grensvlak mode en beeldende kunst
met procesverslag

Domeinen: Beeldende Vorming: A1,
A2,A3, B  

22 slu beeldend 6% nee 6x

p.kunst-3 19 jun 20

van ideeontwikkeling naar beeld met
procesverslag

Domeinen: Beeldende Vorming: A1,
A2,A3, B

22 slu beeldend 6% nee 6x
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Levensbeschouwing

Toetsen

Code Periode Stofomschrijving
Duur van de 

toets
Toetsvorm

Gewicht 
schoolexamen

Herkansing
Gewicht 
rapport

t.lv-1 I

Oog id Storm Handboek 2 H8 Mens zijn
toegestane hulpmiddelen: -

Domeinen: nvt

60 min schriftelijk 15% ja 3x

t.lv-2 III

Oog id Storm Handboek 2 H5 Handelen
toegestane hulpmiddelen: -

Domeinen: nvt

60 min schriftelijk 15% ja 3x

Praktische opdrachten

Code
Inlever- 
datum

Stofomschrijving Studie-last Soort PO
Gewicht 

schoolexamen
Herkansing

Gewicht 
rapport

p.lv-1 29 nov 19

Mens zijn: opdrachten werkboek en
presentatie

Domeinen: nvt

10 slu opdrachten 5% nee 1x

p.lv-2 27 mrt 20

Relaties en seksualiteit: diverse
opdrachten

Domeinen: nvt

10 slu opdrachten 10% nee 2x

p.lv-3 5 jun 20

Levensvisieboek lj4: opdrachten met
persoonlijk karakter, in te leveren op
vastgestelde data in de loop van het jaar

Domeinen: nvt

10 slu opdrachten 10% nee 2x

p.lv-4 19 jun 20

Handelen: opdrachten werkboek en
verwerking in werkstuk en/of debat

Domeinen: nvt

10 slu opdrachten 10% nee 2x



Beoordelingscriteria PO’s Marnix Gymnasium  2019 – 2020     klas 4 

 

 

Biologie 

p.bi-1 

Op de volgende criteria wordt het cijfer gebaseerd: 

x Leerlingen hebben de verdunningsreeks juist uitgevoerd 
x Leerlingen hanteren een goede werkverdeling 
x Leerlingen hanteren een efficiënte werkvolgorde 
x Gebruiken de materialen zorgvuldig en netjes 
x Formuleren een passende onderzoeksvraag en hypothese in de inleiding van het 

verslag. 
x Beschrijven de methode van onderzoek en benodigde materialen in het werkplan van 

het verslag. 
x Beschrijven de resultaten van het practicum overzichtelijk in het verslag. 
x Geven een onderbouwd antwoord op de onderzoeksvraag in de conclusie van het 

verslag.  
x Bespreken opvallend heden en verbeterpunten in de discussie van het verslag 
x Hanteren een overzichtelijke lay-out in het verslag. 
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Kunst 

p.kunst-1 

 
x Onderzoek in de kunst naar onderwerp 
x Ideeontwikkeling en schetsen 
x Vormgeving eigen werk 
x Licht, kleur, vorm, ruimte, compositie, materiaal, techniek 
x Technische vaardigheden gemaakt werk 
x verslaglegging proces 
x Doorzettingsvermogen 
x Reflectie op eigen werk en proces 

Puntenaftrek bij te laat inleveren: 1 punt per dag 

 

p.kunst-2 

x Onderzoek in de kunst naar onderwerp 
x Ideeontwikkeling en schetsen 
x Vormgeving 
x Licht, kleur, vorm, ruimte, compositie, materiaal, techniek 
x Technische vaardigheden eigen werk 
x verslaglegging proces 
x Doorzettingsvermogen 
x Reflectie op eigen werk en proces 

Puntenaftrek bij te laat inleveren: 1 punt per dag 

 

p.kunst-3 

 

x Onderzoek in de kunst naar onderwerp 
x Ideeontwikkeling en schetsen 
x Vormgeving 
x Licht, kleur, vorm, compositie, ruimte, materiaal, techniek 
x Technische vaardigheden eigen werk 
x Verslaglegging proces 
x Doorzettingsvermogen 
x Reflectie op eigen werk en proces 

Puntenaftrek bij te laat inleveren: 1 punt per dag 
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Levensbeschouwing 

p.lv-1 

- Alle opgegeven opdrachten moeten naar behoren gemaakt zijn: er is op zorgvuldige 
wijze een antwoord gegeven of er is aannemelijk gemaakt waarom dat niet mogelijk 
is. Per niet-gemaakte opdracht wordt 1 punt van het totaal te behalen aantal punten 
afgetrokken.  

- Er worden punten behaald voor een aantal opdrachten, waarbij de kwaliteit van het 
antwoord de score van het aantal punten bepaalt en de te behalen punten per 
opdracht kunnen variëren. De kwaliteit wordt bepaald door een goede verwerking van 
de vraag en de leerstof en door een hoge mate van eigen denken en eigen 
voorbeelden. 

- Het essay moet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de opdrachten 8.6 
en 8.84 in je essay moeten 3 behandelde filosofische opvattingen worden besproken 
en moeten minstens twee actuele voorbeelden worden verwerkt. Omvang: 1A4 blad 
(500-700 woorden). 

- Het regelmatig werken aan de opdrachten is onderdeel van het leerproces en wordt 
beoordeeld met punten voor het op het tijdstip van de controle gemaakte opdrachten. 

- De PO moet worden ingeleverd op de opgegeven datum. Per dag te laat inleveren 
wordt 1 punt van het cijfer afgetrokken, waarbij het weekend geldt als 2 dagen.  

- De PO moet op de juiste manier worden ingeleverd, zoals opgegeven in de opdracht: 
A5-schrift (opdrachten) en A4-blad (essay). Als de manier van inleveren niet klopt, 
wordt 1 punt van het cijfer afgetrokken 

p.lv-2 

- Alle opgegeven opdrachten moeten gemaakt zijn: er is op zorgvuldige wijze een 
antwoord gegeven of er is aannemelijk gemaakt waarom dat niet mogelijk is. Per niet-
gemaakte opdracht wordt 1 punt van het totaal te behalen aantal punten 
afgetrokken.  

- Er worden punten behaald voor een aantal gemaakte opdrachten, waarbij de kwaliteit 
van het antwoord de score van het aantal punten bepaalt en de te behalen punten 
per opdracht kunnen variëren. De kwaliteit wordt bepaald door een goede verwerking 
van de vraag en de leerstof en door een hoge mate van eigen denken en eigen 
voorbeelden. 

- De PO moet worden ingeleverd op de opgegeven datum. Per dag te laat inleveren 
wordt 1 punt van het cijfer afgetrokken, waarbij het weekend geldt als 2 dagen.  

- De PO moet op de juiste manier worden ingeleverd, zoals opgegeven in de opdracht: 
A5-schrift, snelhechter en/of stencil. Als de manier van inleveren niet klopt, wordt 1 
punt van het cijfer afgetrokken.  

p.lv-3 

- De opdrachten worden beoordeeld met behulp van een rubric met 3 criteria: 1 
beschrijving voorbeeld (gebeurtenis of ervaring uit het eigen leven) waarin de 
thematiek aan de orde komt; 2 beschrijving hoe ideeën/theorieën van betekenis zijn 
in het voorbeeld; 3 beschrijving betekenis van ideeën/theorieën en thema in de 
persoonlijke levensvisie. 

- De rubric kent 3 niveau’s (beginner, gevorderde, expert), waaraan punten worden 
toegekend. 
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- De weging van de opdrachten neemt toe per opdracht, waarbij later gemaakte 
opdrachten zwaarder kunnen wegen in het eindcijfer, als de score op die opdrachten 
hoger is dan die van de voorgaande opdracht.  

- De PO moet worden ingeleverd op de opgegeven datum. Per dag te laat inleveren 
wordt 1 punt van het cijfer afgetrokken, waarbij het weekend geldt als 2 dagen.  

- De PO moet op de juiste manier worden ingeleverd, zoals opgegeven in de opdracht: 
A5-schrift, snelhechter en/of stencil. Als de manier van inleveren niet klopt, wordt 1 
punt van het cijfer afgetrokken.  

- Het te laat inleveren van een deelopdracht van de PO levert een aftrek op van 1 punt 
per dag op het deelcijfer. 

p.lv-4 

- Er worden punten behaald voor een aantal opdrachten, waarbij de kwaliteit van het 
antwoord de score van het aantal punten bepaalt en de te behalen punten per 
opdracht kunnen variëren. De kwaliteit wordt bepaald door een goede verwerking van 
de vraag en de leerstof en door een hoge mate van eigen denken en eigen 
voorbeelden. 

- Er worden punten behaald voor het presenteren van een moreel dilemma volgens de 
regels van de opdracht, voor het deelnemen aan de debatten volgens de regels en 
voor het leveren van commentaar op de debatten volgens de voorgeschreven 
werkwijze. 

- Het regelmatig werken aan de opdrachten is onderdeel van het leerproces en wordt 
beoordeeld met punten voor het op het tijdstip van de controle gemaakte opdrachten. 

- Alle opgegeven opdrachten moeten gemaakt zijn: er is op zorgvuldige wijze een 
antwoord gegeven of er is aannemelijk gemaakt waarom dat niet mogelijk is. Per niet-
gemaakte opdracht wordt 1 punt van het totaal te behalen aantal punten 
afgetrokken.  

- De PO moet worden ingeleverd op de opgegeven datum. Per dag te laat inleveren 
wordt 1 punt van het cijfer afgetrokken, waarbij het weekend geldt als 2 dagen.  

- De PO moet op de juiste manier worden ingeleverd, zoals opgegeven in de opdracht: 
A5-schrift, snelhechter en/of stencil. Als de manier van inleveren niet klopt, wordt 1 
punt van het cijfer afgetrokken. 

 

 


