
Cursusjaar 
Leerjaar 
Leerweg 
Sector 
Vak 

2017/2018 
4 
GL en TL en MAVO 
Ec/tn/zw/ln 
Nederlands 

SE1 is eindcijfer leerjaar 3 GL/TL 
Overzicht onderdelen schoolexamen in de perioden: 
Periode 1: 1 SE-toets 
Periode 2: 1 SE-toets 
Periode 3: 1 SE-toets 

Behaald resultaat: 
Cijfer / voldaan 

 
SE-toets/ 
Handelings- 
deel 
Periode 1 

code 
SE-toets 
stofomschrijving 

 

toetsvorm 
tijdsduur 
soort vragen 
bijzonderheden 

T14neSE2 

Nieuw Nederlands 5e editie klas 4, onderdelen uit de 
Hoofdstukken 1, 2 en 3: 
leesvaardigheid/schrijfvaardigheid/spelling en 
grammatica/taal en woordenschat 

 
Schriftelijk 
1x 50/80 minuten 
Open / gesloten 
Fictiedossier uitbreiden. 
Voorbereiding is gestart in leerjaar 3 

SE2-toets 
……………… 

 
SE-toets/ 
Handelings- 
deel 
Periode 2 

code 
SE-toets 
stofomschrijving 

 
 

toetsvorm 
tijdsduur 
soort vragen 
bijzonderheden 

T14neSE3 

Nieuw Nederlands 5e editie klas 4, onderdelen uit de 
Hoofdstukken 4 en 5: leesvaardigheid/schrijfvaardigheid/ 
spelling en grammatica/taal en woordenschat 

 
Schriftelijk 
1 x 50/80 minuten 
Open en gesloten 
Fictiedossier uitbreiden. 

SE3-toets 
…………….. 

SE-Toets 
Periode 3 

code 
SE-toets 

 
 

toetsvorm 
tijdsduur 
bijzonderheden 

 
 
 

soort vragen 
inleveren uiterlijk 

 
beschrijving opdracht 
 

toetsvorm 
tijdsduur 
bijzonderheden 

 

 

soort vragen  

T14neSE4 
Mondelinge en schriftelijke presentatie van het 
fictiedossier, bestaande uit diverse 
onderdelen/opdrachten (8): lezen van fictionele teksten. 

 
Mondeling 
20 minuten 
De presentatie van het fictiedossier wordt gekoppeld aan 
het SE4 cijfer 

 
De boekenlijst wordt vastgesteld in overleg met en 
na goedkeuring door de docent 
Open 
Week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie 2018 

   (dossier is nodig om een mondeling af te kunnen leggen) 
Lijst met onderdelen/ verslagen/ opdrachten/boeken/enz. 
 
 
Schriftelijk 
30 minuten 

  Basisbegrippen literatuur en  literaire termen,   
  stencils worden door de docent verstrekt                
(onderdeel van het cijfer fictiedossier) 

 
Open en gesloten 
 

SE4-toets 
……………. 

Formule 
schoolexamen 

Perioderesultaten  
SE1 + SE2 + SE3 + SE4 

4 

Totaal SE-cijfer: 

 



Hoi Ton en Danny, 

Ik heb de beveiliging weten te verwijderen met onderstaande manier, kostte wel wat tijd. 

Zoeken en puzzelen naar de juiste manier op internet. 

• make a copy of the original file 
• right-click and rename the extension to zip 
• extract the files 
• open the extracted folder and look for word\settings.xml 
• right-click and edit 
• find a string with "w:documentprotection", it'll be after the "w:proofstate" group 
• cut/delete the "w:documentprotection" area of the xml file and save 
• drag your new settings.xml from the extracted folder to the zip folder 
• rename the zip folder's extension with the edited .xml file back to docx 

 

 


