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Programma van Toetsing en Afsluiting voor de leerling 
 aanvulling op het boekje ‘examenreglement van toetsing en afsluiting’ 

VMBO 4 gl-tl 
        

Vakgebied : Duits  
       Cursusjaar  : 2018-2019 
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Inleiding 
 
Voor je ligt het PTA voor het vakgebied Duits, geschreven voor leerlingen. Anders gezegd; het programma van 
toetsing en afsluiting. Het PTA vertelt precies Wat je moet doen, Wanneer je dit moet doen en welke Weging dit 
heeft (dus hoe zwaar een toets/opdracht meetelt voor je uiteindelijke totale examencijfer).  
 
Dit is een aanvulling op het boekje ‘examenreglement van toetsing en afsluiting’ (dat uitgegeven wordt door het 
Penta college) en alle belangrijke regelingen die te maken hebben met de examens van het vmbo omschrijft. 
Tevens worden de PTA’s voor alle vakgebieden in het hiervoor genoemde boekje aangegeven.  
 
Om ervoor te zorgen dat jij, als vierdejaars leerling, nog duidelijker weet Wat je moet doen, Wanneer je dit moet 
doen en welke Weging dit heeft (dus hoe zwaar het meetelt) ontvang je voor het vakgebied Duits deze aan-
vulling, die je als leidraad kunt gebruiken tijdens het gehele examenjaar.  
 
Hierbij wil ik graag opmerken dat het belangrijk is om te weten dat je bij vragen natuurlijk altijd (en het liefst zo 
snel mogelijk nadat deze vraag ontstaan is) naar mij toe kan/mag komen. Uiteindelijk ben jij degene die het werk 
daadwerkelijk moet doen en ben ik degene die je zo goed mogelijk probeert uit te leggen hoe je dit kunt doen en 
welke planning handig is.  Samen werken we naar een succesvol einde van het vierdejaar, kortom; het behalen 
van je diploma!  
 
 
Viel Erfolg! 
 
mevr. Van Loon 
 
 
N.B. In dit document zijn data globaal aangegeven om je een idee te geven van de planning, deze data worden tijdens  
        de lessen nader afgestemd.
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Formule berekenen cijfer Schoolexamens 
 
 
Waarschijnlijk weet je al dat je uiteindelijke examencijfer voor een vakgebied bepaald wordt door twee cijfers:  
 

1. Het totaalcijfer van de Schoolexamens (door jullie vaak ‘tentamens’ genoemd) 
2. Het cijfer van het landelijk Centraal Schriftelijk Examen 

 
Het tweede cijfers (zie 2.) wordt bepaald door de wijze waarop je de examenopgaven maakt, welke landelijk voor 
een bepaald vakgebied worden aangeboden. Dit zijn de examenopgaven die alle leerlingen in heel Nederland op 
hetzelfde moment uitgereikt krijgen en dus tegelijkertijd maken. Het landelijk Centraal Schriftelijk Examen 
wordt als laatste in het vierde leerjaar afgenomen. Voor Duits dit schooljaar op maandag 13 mei 2019 van 09:00 
tot 11:00 uur. 
 
Het eerste cijfer (zie 1.) wordt bepaald door het werk dat je, voorafgaand aan het landelijk Centraal Schriftelijk 
Examen, op school moet laten zien aan de docent. Dit kunnen b.v. toetsen en praktische opdrachten zijn. 
Op de volgende pagina’s zie je overzichten van het werk dat je voor dit eerste cijfer (1.) op school moet doen.  
Maar hoe komen we nu tot één totaalcijfer van deze Schoolexamens (SE’s)? 
 
Daarvoor is een formule ontwikkeld, die in onderstaand tabel wordt aangegeven: 
 

SE1 + SE2 +SE3 + SE4 + SE5 + PO (praktische opdracht) gedeeld door 6 = Totaal SE-cijfer  
                                                                                                                               (50% van je examencijfer) 
 
 
Het eerste cijfer heb je al verdiend, want SE1 is je eindcijfer 3e leerjaar voor Duits !!! 

 
 



PTA voor de leerling VMBO 4 gl-tl cursusjaar 2018-2019, vakgebied Duits                                                                                  Pagina 4 van 8 

Periode 1 Wat  Wanneer Weging 
Periode 1 Deeltoets 1 

Idioom behandeld in de eerste helft  periode 1  (woordenschat en zegswijzen) 
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : tijdens een lesuur 
Hulpmiddelen : geen 
Soort vragen  : DU/NE, NE/DU,  in zinsverband van Duits naar Nederlands 

Week 38 
(17 t/m 21 september 
2018) 
 
 

20 % 

Periode 1 

 
Inleveren deel 1 Mediadossier 
Uitwerking van Duitse artikelen/songteksten/ verhalen/ filmverslagen welke moet 
voldoen aan de door de docent vooraf aangegeven criteria t.b.v. het verbreden 
van de leesvaardigheid ter voorbereiding op het CSE. 
 

Week 41 
(08 t/m 12 oktober 
2018) 

Onderdeel van 
totale PO cijfer 

Periode 1 Deeltoets 2 
Idioom behandeld in de tweede helft  periode 1  (woordenschat en zegswijzen) 
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : tijdens een lesuur 
Hulpmiddelen : geen 
Soort vragen  : DU/NE, NE/DU,  in zinsverband van Duits naar Nederlands 

Week 42 
(15 t/m 19 oktober 
2018) 

20 % 

Periode 1 Hoofdtaaltoets 1 
 
1. Idioom behandeld in periode 1  (woordenschat en zegswijzen) 
2. Toepassen opzoekgrammatica behandeld in periode 1 
3.  Redemittel behandeld in periode 1  
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : 50 minuten 
Hulpmiddelen : opzoekgrammatica 

Tijdens toetsweek 1: 
01 t/m 09 november 
2018 
 
 

60 % 

 
 
 

  SE2 (100%) 
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Periode 2 Wat  Wanneer Weging 
Periode 2 Deeltoets 1 

Idioom behandeld in de eerste helft  periode 2  (woordenschat en zegswijzen) 
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : tijdens een lesuur 
Hulpmiddelen : geen 
Soort vragen  : DU/NE, NE/DU,  in zinsverband van Duits naar Nederlands 

Week 48 
(26 t/m 30 november 
2018) 
 
 

20 % 

Periode 2 Inleveren deel 2 Mediadossier 
Uitwerking van Duitse artikelen/songteksten/ verhalen/ filmverslagen  t.b.v. het 
verbreden van de leesvaardigheid ter voorbereiding op het CSE. 
 
 

Week 50 
(10 t/m 14 december 
2018) 
 

Onderdeel van 
totale 
PO cijfer 

Periode 2 Deeltoets 2 
Idioom behandeld in de tweede helft  periode 2  (woordenschat en zegswijzen) 
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : tijdens een lesuur 
Hulpmiddelen : geen 
Soort vragen  : DU/NE, NE/DU,  in zinsverband van Duits naar Nederlands 

Week 51 
(17 t/m 21 december 
2018) 
 
 

20 % 

Periode 2 Hoofdtaaltoets 1 
1. Taaltoets waarin in ieder geval idioom, grammatica en Redemittel uit de  
    behandelde hoofdstukken van Neue Kontakte getoetst worden. 
2. Schrijfopdracht op ERK A2 niveau 
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : 100 minuten 
Hulpmiddelen : woordenboek en opzoekgrammatica 

Tijdens toetsweek 2: 
17 t/m 25 januari  2018 
 
 

60 % 

 
 

  SE3 (100%) 
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Periode 3 Wat  Wanneer Weging 
Periode 3 SE Toets 

Luister- en/of kijkvaardigheid – toets van het CITO 
 
Toetsvorm  : schriftelijk 
Tijdsduur  : 100 minuten 
Hulpmiddelen : geen 
Soort vragen  : gesloten en/of open 

Week 08 
(18 t/m 22 februari 
2019) 
 
 
 

100 % 
SE4 
 

Periode 3 Aanleggen Mediadossier 
Uitwerking Duits Bundesland welke moet voldoen aan de door de docent vooraf 
aangegeven criteria t.b.v. het verbreden van Landeskunde ter voorbereiding op 
het CSE. 
 
 

Week 09 
(25 februari t/m 01 
maart 2019) 

Onderdeel van 
totale PO cijfer 

Periode 3 SE Toets 
Gespreksvaardigheid: 

1. Een gesprek in het Duits gebaseerd op Neue Kontakte 5e editie,  
inclusief presentatie eigen onderwerp ERK niveau A2 

2. Een gesprek in het Nederlands over het opgebouwde mediadossier 
(zie Praktische Opdracht op de volgende pagina) 

 
 
Toetsvorm  : mondeling 
Tijdsduur  : spreken circa 25 minuten, voorbereiding 15 minuten 
Hulpmiddelen : geen 
 

Tijdens toetsweek 3: 
21 t/m 29 maart 2019 
 

100 % 
SE5  
 
 
PO 
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Overzicht totale Praktische Opdracht (PO) 
 
Bij de praktische opdracht ga je een Mediadossier aanleggen, de uitleg hierover krijg je in periode 1 van de 
docent. 
 

Periode Wat  Wanneer 
 
Periode  

1 

 
Aanleggen Mediadossier 
Uitwerking van Duitse artikelen/songteksten/ verhalen/ filmverslagen welke moet 
voldoen aan de door de docent vooraf aangegeven criteria t.b.v. het verbreden 
van de leesvaardigheid ter voorbereiding op het CSE. 
 

 
Periode 1 
Week 41 
(08 t/m 12 oktober 2018) 

 
Periode  

2 

 
Aanleggen Mediadossier 
Uitwerking van Duitse artikelen/songteksten/ verhalen/ filmverslagen  t.b.v. het 
verbreden van de leesvaardigheid ter voorbereiding op het CSE. 
 
 

 
Periode 2 
Week 50 
(10 t/m 14 december 2018) 
 

 
Periode  

3 

 
Aanleggen Mediadossier 
Uitwerking Duits Bundesland welke moet voldoen aan de door de docent vooraf 
aangegeven criteria t.b.v. het verbreden van Landeskunde ter voorbereiding op 
het CSE. 
 
 

 
Periode 3 
Week 09 
(25 februari t/m 01 maart 2019) 

 Cijferbepaling eind leerjaar 4 in toetsweek 3  
 
Vindt plaats op basis van de wijze waarop het proces is doorlopen, de inhoud en 
netheid van het dossier en het gesprek dat plaatsvindt n.a.v. het dossier. 

Periode 3- Gesprek 
 
Tijdens toetsweek 3 
22 t/m 29 maart  
2018 
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Ontvangen, gelezen, begrepen? 
 
 

 
Om er zeker van te zijn dat iedere leerling dit, speciaal voor de leerlingen geschreven, PTA voor het vakgebied 
Duits ontvangen, gelezen en begrepen heeft krijg je twee exemplaren van dit PTA. 
 
Eén exemplaar is voor je eigen gebruik, deze kun je dus behouden. Het tweede exemplaar dient voorzien te 
worden van jouw handtekening en de handtekening van je ouders/verzorgers. Zo weet ik als docent zeker dat jij 
en je ouders/verzorgers het PTA ontvangen, gelezen en begrepen hebben. Uiteraard geldt ook voor je ouders/ 
verzorgers dat ik graag eventuele vragen beantwoord.  
 
 
 
Als leerling geef ik hierbij aan dat ik het PTA  Als ouder/verzorger geef ik hierbij aan dat ik het  
voor leerlingen t.b.v. het vakgebied Duits     PTA voor leerlingen t.b.v. het vakgebied Duits  
ontvangen, gelezen en begrepen heb.      ontvangen, gelezen en begrepen heb. 
 
 
 
 
 

Handtekening leerling 
 
 
 
 
Naam leerling: 
 
_______________________________ 

Handtekening ouder/verzorger 
 
 
 
 
Naam ouder/verzorger: 
 
_______________________________ 


