Programma van Toetsing en Afsluiting
cohort HAVO 2018 - 2020
vak: ENGELS
HD/SE

HD

SE 1

SE 2KLT

SE 3

SE 4

SE 5

Domein

Taal en Cultuur en Literatuur

D: Schrijfvaardigheid
(Formal letter)

B: Kijk- en
luistervaardigheid
(CITO)

E: Literatuur

C: Gespreksvaardigheid
(Fluency)

Subdomein C2: Spreken
(presentatie)

Leerjaar
Periode

4 + 5 havo
5 havo
4H: lezen, luisteren en boeken SE week 1
afronden voor 31 maart; 5H:
luisteren voor de
kerstvakantie; lezen afronden
voor 31 maart

5 havo
januari

5 havo
SE week 3

5 havo
In P2 (rondom
kerstvakantie volgens
speciaal rooster)

5 havo
In PO-uren in periode 1-3
Hele klas aanwezig

Korte omschrijving inhoud

6 uur luisteren, 6 uur lezen per
jaar conform richtlijnen op
Peppels. 4H: 1 literair boek en
2 boeken naar keuze,
bespreken met docent. 5H: 2
literaire boeken, waarvan 1 in
het literatuurexamen wordt
getoetst en 1 boek naar eigen
keuze, bespreken met docent.

Actueel onderwerp,
Luistervaardigheid
briefschrijven (vorm,
structuur, inhoud en taal)
a.h.v. richtlijnen en
opdrachten in een "reader".

Letterkunde, literaire
tekstfragmenten, literaire
termen en -analyse en
een literair boek (zie PO)

Actueel onderwerp,
zelfgekozen artikel,
gesprekken en spreken
op basis van artikel en
discussie punten

Onderwerp over land,
taal en cultuur

Toetsvorm

Schriftelijk of mondeling

Schriftelijk

Schriftelijk

Mondeling

Mondeling

Duur / minuten
Toegestane hulpmiddelen

24 uur
n.v.t.
Handelingsdeel moet met
voldoende afgerond worden
nee
Aftekening

25%

150 minuten
Geen woordenboeken
toegestaan
25%

15 minuten p.p.
meenemen: eigen artikel
en discussiepunten
15%

5-7 minuten p.p.
nvt

Weging

120 minuten
Woordenboek Ne-En, EnNe
25%

ja
Cijfer

ja
Cijfer

ja
Cijfer

ja
Cijfer

Herkansbaar
Eindbeoordeling

ja
Cijfer

Schriftelijk, multiplechoice
70 minuten
nvt

10%

Programma van Toetsing en Afsluiting
Cohort HAVO 2019 - 2021
vak: ENGELS
HD/PO/SE

HD

PO1

SE1

SE2 KLT

domein

Taal en Cultuur en Literatuur

Subdomein C2: Spreken
(presentatie)

D: Schrijfvaardigheid
(Formal letter)

B: Kijk- en
E: Literatuur
luistervaardigheid (CITO)

C: Gespreksvaardigheid
(Fluency)

Leerjaar
Periode

4 + 5 havo
5 havo
4H: lezen, luisteren en boeken In PO-uren in periode 1-3
afronden voor 31 maart; 5H:
Hele klas aanwezig
luisteren voor de
kerstvakantie; lezen afronden
voor 31 maart

5 havo
SE week 1

5 havo
januari

5 havo
SE week 3

5 havo
In Periode 2 of 3

Korte omschrijving inhoud

6 uur luisteren, 6 uur lezen per Onderwerp over land, taal
jaar conform richtlijnen op
en cultuur
Peppels. 4H: 1 literair boek en
2 boeken naar keuze,
bespreken met docent. 5H: 2
literaire boeken, waarvan 1 in
het literatuurexamen wordt
getoetst en 1 boek naar eigen
keuze, bespreken met docent.

Actueel onderwerp,
Luistervaardigheid
briefschrijven (vorm,
structuur, inhoud en
taal) a.h.v. richtlijnen en
opdrachten in een
"reader".

Letterkunde, literaire
tekstfragmenten, literaire
termen en -analyse en
een literair boek (zie PO)

Actueel onderwerp,
zelfgekozen artikel,
gesprekken en spreken
op basis van artikel en
discussie punten

Toetsvorm

Schriftelijk of mondeling

Mondeling

Schriftelijk

Schriftelijk

Mondeling

Duur / minuten
Toegestane hulpmiddelen

24 uur
n.v.t.

5-7 minuten p.p.
nvt

Weging (in %; handelingsdeel)

Handelingsdeel moet met
voldoende afgerond worden
nee
Aftekening

10%

120 minuten
Woordenboek Ne-En,
En-Ne
25%

25%

150 minuten
Woordenboeken
toegestaan
25%

15 minuten p.p.
meenemen: eigen artikel
en discussiepunten
15%

nee
Cijfer

ja
Cijfer

nee
Cijfer

ja
Cijfer

nee
Cijfer

Herkansbaar
Eindbeoordeling

Schriftelijk, multiplechoice
70 minuten
nvt

SE3

SE4

Programma van Toetsing en Afsluiting
cohort HAVO 2020 - 2022
vak: ENGELS
HD/SE

HD

PO1

SE1

SE2 KLT

domein

Taal en Cultuur en Literatuur

Subdomein C2: Spreken
(presentatie)

D: Schrijfvaardigheid
(Formal letter)

B: Kijk- en
E: Literatuur
luistervaardigheid (CITO)

C: Gespreksvaardigheid
(Fluency)

Leerjaar
Periode

4 + 5 havo
5 havo
4H: lezen, luisteren en boeken In PO-uren in periode 1-3
afronden voor 31 maart; 5H:
Hele klas aanwezig
luisteren voor de
kerstvakantie; lezen afronden
voor 31 maart

5 havo
SE week 1

5 havo
januari

5 havo
SE week 3

5 havo
In Periode 2 of 3

Korte omschrijving inhoud

6 uur luisteren, 6 uur lezen per Onderwerp over land, taal
jaar conform richtlijnen op
en cultuur
Peppels. 4H: 1 literair boek en
2 boeken naar keuze,
bespreken met docent. 5H: 2
literaire boeken, waarvan 1 in
het literatuurexamen wordt
getoetst en 1 boek naar eigen
keuze, bespreken met docent.

Actueel onderwerp,
Luistervaardigheid
briefschrijven (vorm,
structuur, inhoud en
taal) a.h.v. richtlijnen en
opdrachten in een
"reader".

Letterkunde, literaire
tekstfragmenten, literaire
termen en -analyse en
een literair boek (zie PO)

Actueel onderwerp,
zelfgekozen artikel,
gesprekken en spreken
op basis van artikel en
discussie punten

Toetsvorm

Schriftelijk of mondeling

Mondeling

Schriftelijk

Schriftelijk

Mondeling

Duur / minuten
Toegestane hulpmiddelen

24 uur
n.v.t.

5-7 minuten p.p.
nvt

Weging (in %; handelingsdeel)

Handelingsdeel moet met
voldoende afgerond worden
nee
Aftekening

10%

120 minuten
Woordenboek Ne-En,
En-Ne
25%

25%

150 minuten
Woordenboeken
toegestaan
25%

15 minuten p.p.
meenemen: eigen artikel
en discussiepunten
15%

nee
Cijfer

ja
Cijfer

nee
Cijfer

ja
Cijfer

nee
Cijfer

Herkansbaar
Eindbeoordeling

Schriftelijk, multiplechoice
70 minuten
nvt

SE3

SE4

