
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Programma van Toetsing en  
              Doorstroming (PTD) 
---------------------------------------------------- 
       Afdeling: Havo 
              Leerjaar 1 
 
       Schooljaar: 2022/2023 
 

 

 

 

 



Inleiding 

In leerjaar 1, 2 (schoolbreed) en 3 havo/atheneum wordt er op onze school gewerkt met een 
Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). In dit boekje staat per vak vermeld welke 
toetsen er binnen elke periode worden afgenomen, hoe de toets plaatsvindt (schriftelijk, 
mondeling, praktisch)  en wat de weging is van het behaalde toetscijfer in de berekening van 
het eindcijfer voor het betreffende vak.  
Daarnaast wordt ook aangegeven of een  toets wel of niet herkansbaar wordt gesteld. Een 
leerling uit leerjaar 1 en 2 mag na respectievelijk periode 1, 2 en 3 over het totaal van alle 
vakken één herkansbaar gestelde toets herkansen.  
Een leerling uit 3 havo/atheneum mag na toetsweek 1 en 2 over het totaal van alle vakken 
één herkansbaar gestelde toets herkansen.  

In geval van een herkansing telt het hoogste cijfer. 

Het is uiteraard van belang dat het gehele toetsproces zo zorgvuldig mogelijk verloopt. 
Daarom werkt de school met een toetsreglement (bestemd voor docenten, leerlingen, 
ouders/verzorgers),  waarin  de richtlijnen en procedures rond de afname van toetsen zijn 
beschreven. Via onderstaande link is de inhoud van het reglement te raadplegen.  

https://schoolgids.vestdijk.nl/wp-content/uploads/2022/09/Toetsreglement-klas-1-2-en-3HA.pdf 

We wensen de leerlingen heel veel succes met het maken van de toetsen.  

 

Docenten en schoolleiding  
RSG Simon Vestdijk Harlingen 
 

 

 

https://schoolgids.vestdijk.nl/wp-content/uploads/2022/09/Toetsreglement-klas-1-2-en-3HA.pdf


Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     1H             Vak  Aardrijkskunde                         Schooljaar:  2022-2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

SO §1.1 + §1.2, Iran    P 0,5 Nee Grote Bosatlas 

PW hoofdstuk 1, Iran S, formatief 0 Nee Grote Bosatlas 

Topografie NL deel 1   S 2 Nee  
     

2 
  

PW hoofdstuk 4, Natuurrampen 
in Japan 

S 2 Ja Grote Bosatlas 

Topografie NL deel 2   S 0,5 Nee  
     

3 
  

PW hoofdstuk 5, Land in 
Zuidoost-Azië: Indonesië  

S 2 Ja Grote Bosatlas 

Klimaatposter hoofdstuk 6 P 1 Nee Grote Bosatlas, De Geo, 
internet 

     
4 
  

PW §2.1 + §2.2 (Grote 
natuurlandschappen op aarde) & 
§6.1 t/m §6.3  (Klimaat en 
natuurlandschap in Europa) 

S 2 Nee Grote Bosatlas 

Veldwerk Eigen Omgeving P 2 Nee Grote Bosatlas, internet 
     

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

Niveau-leerjaar:  1 havo             Vak: BIOLOGIE                 Schooljaar: 2022 - 2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

Boek 1A Thema 1 Planten en dieren S 3x VS Nee  
     
     
     

2 
  

Boek 1A Thema 2 Organen en cellen S 3x VS Nee  
Microscopie P 1x VS Ja  
     
     

3 
  

Onderzoeksverslag S 1x VS Nee  
Boek 1B Thema 4 Stevigheid en beweging S 3x VS Nee  
     
     

4 
  

Boek 1B Thema 5 Waarneming, regeling 
en gedrag 

S 3x VS Nee  

Herbarium P 1x VS Nee  
     
     

 
SO’s mogen afgenomen worden naar eigen inzicht van de docent. Ze tellen 1x mee als deelcijfer (DC). 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar:     HAVO 1               Vak:  Duits                        Schooljaar: 2022-2023     
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen/ 
opmerkingen 

1 
  

Toets Kapitel 1  
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel) 

S 2 Nee  

MO overhoring  
(Lernliste + Sprachmittel) 

M 1 Nee Gedurende het gehele 
schooljaar 

Vaardigheidsopdracht P 1 Nee  
2 
  

Toets Kapitel 2 + Luistervaardigheid 
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel)  

S 2 + 1 Ja / Ja Aparte cijfers 

Vaardigheidsopdracht  
(spreekvaardigheid + Sprachmittel) 

M  1 Nee  

3 
  

Toets Kapitel 3 en Kapitel 4  
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel) 

S 2 Ja  

Leesboekje of leesteksten met 
verwerkingsopdracht 

P 1 Nee  

4 
  

SO Kapitel 5  
(Grammatik) 

S  1 Nee  

Gespreksvaardigheid  
(Lernliste + Sprachmittel) 

M 1 Nee  

Luistervaardigheid S 1 Nee  
Leesvaardigheid S 1 Nee TOETSWEEK 

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     1H              Vak  Engels                           Schooljaar:  2022-2023     
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuktoets:  
Study box: Words + Expressions + Grammar 
 

S 1 Ja Geen 

Leesvaardigheid 
 

S 1 Nee Geen/Woordenboek 

Literatuur (boek)  
 

S/P 1 Nee Geen/Boek 

2 
  

Hoofdstuktoets:  
Study box: Words + Expressions + Grammar 
 

S 1 Nee Geen 

Luistervaardigheid 
 

S 1 Nee Geen 

3 
  

Hoofdstuktoets: Sudy box: Words + 
Expressions + Grammar  
 

S 1 Nee Geen 

Schrijfvaardigheid 
 

S 1 Nee Geen/Woordenboek 

Literatuur (boek)  
 

S/P 1 Nee Geen/Boek 

4 
  

Hoofdstuktoets: 
Study box: Words + Expressions + Grammar 
 

S 1 Nee Geen 

Leesvaardigheid 
 

S 1 Nee Geen 

Spreekvaardigheid (presentatie) 
 

M 1 Nee Geen 

             

• Literature (book) – in overleg met andere vreemde talen secties 

 



 

Niveau-leerjaar    havo/vwo 1             Vak   Frans            Schooljaar 2022-2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 ja  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 Nee   

2 
  

Praktische opdracht spreekvaardigheid 
 

P 2 nee  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 nee  

3 
  

Praktische opdracht schrijfvaardigheid 
 

P 2 nee  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 nee  

4 
  

Vaardigheidstoets lezen en luisteren 
 

S 3 nee  

   

 

 

 

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar    1H              Vak Geschiedenis                          Schooljaar:  2022/2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Herkansbaar 
Ja / Nee 

Gewicht Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

H1 Jagers en boeren  S Ja 1  
De levenswijze van jagers-verzamelaars        
 Ontstaan van de landbouw en 
landbouwsamenlevingen 

    

H2 Het oude Egypte S Ja 2  
Ontstaan van de eerste stedelijke 
samenlevingen 

    

2 
  

H3 De Grieken S Ja 2  
Burgerschap en wetenschappelijk denken in de 
Griekse stadsstaat 

P  1  

3 
  

H4 De Romeinen S Ja 2  
 De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur 
en de confrontatie met de Germaanse culturen. 

P  1  

 Het christendom in het Romeinse rijk, van 
verboden naar enig toegestane godsdienst, 

    

4 
  

H5 Monniken en Ridders S Nee 2  
De verhouding tussen heer en vazal P  1  
De verspreiding van het christendom in Europa     
Hofstelsel en horigheid     

 Ontstaan en verspreiding van de islam     
             

 



 
 

 
Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar    vmbo/mavo/havo/vwo 1             Vak  Lichamelijke Opvoeding                       Schooljaar:  2022-2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
Ja/nee 

Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

3 minuten loop 
Vast looptempo aanhouden en een 
ontspannen eigen tempo lopen. 
 

P 1 Nee  

Steunspringen  
Aanleren aanloop, afzet, zweeffase en landing 
bij op en/of over hurken. 
Veiligheidsregels bij springen. 
 

P 1 Nee  

2 
  

Hoogspringen 
Aanloop, afzet, Schaarbeweging en landing. 
Veilig situatie op gang houden. 
Eigen werktijd indelen. 
 

P 1 Nee  

Basketbal 
Dribbelen, passen en met een setshot scoren. 
Spel spelen volgens de basisregels 5-5. 
Omgaan winnen en verlies. 
Samenspelen, vrijlopen en verdedigen. 
 

P 1 Nee  

3 
  

B&M/Acro 
Kiezen, ontwerpen en uitvoeren van een dans 
en of een acrogymshow.  
Vormspanning, op- en afstappen, bewegen op 
de maat van de muziek. 
Veiligheidsregels en samenwerken. 
 

P 1 Nee  

Volleybal  
Onderhands opslaan, bovenhands spelen. 
Basisregels 4-4 spel. 
Zelf punten bijhouden. 
 

P 1 Nee  

4 
  

Verspringen/60 meter sprint 
Techniek starten, techniek sprinten. 
Techniek aanloop, afzet, zweeffase en landing 
verspringen. 
Commando’s sprinten. 
Veiligheidsregels verspringen. 
 

P 1 Nee  

Hockey/voetbal 
Passen/aannemen en scoren. 
Basisregels voetbal en hockey. 
Samenspelen en samen starten en op gang 
houden spelvormen. (spel hervatten na score) 
 

P 1 Nee  

             

 

 



 
 

Aanvulling periodeplan: 

Naast de te toetsen onderdelen bieden wij onderstaande onderdelen verspreid over het gehele schooljaar waar mogelijk 
aan de leerlingen aan. De leerlingen krijgen hier geen beoordeling op. Bij het aanbieden van deze onderdelen moet 
rekening gehouden worden met de beschikbare tijd, de weersomstandigheden, beschikbare lokalenruimte, aanwezige 
materialen en onvoorziene omstandigheden. Niet alle onderdelen zullen dus altijd aangeboden kunnen worden, dit is 
afhankelijk van bovenstaande zaken.  

Stormbaan/survival 
Trampoline springen 
Stoeispelen  
Speerwerpen/Vortex  
Voetbal (binnen) 
Unihockey 
Fitness 
Badminton 
Touwzwaaien 
Ringzwaaien 
Trefbalvormen 
Archery Tag 
Buiten steppen 

Slagbalvormen 
Spelvormen 
Zwevend vlak 
Tafeltennis 
Klimmen 
Muurkaatsen 
Tennis 
Handbal 
Frisbee 
Rugby 

 
 



PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming) 

Leerjaar-niveau: 1VWO-1HAVO     Vak: Muziek                   Schooljaar: 2022-2023 
  
Periode Toetsen-stofaanduiding Doel/Inhoud Gewicht Opmerking 
H1  
Melodie 
 

Skillbox: instrumenten-trainer blok 1 

 
Skillbox: ritmetrainers-noteren 1 en 2 
 
 
 
 

 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Ici 
 
 
 
Skillbox: warming-up Gab 
 
 
 
Skillbox: warming-up  Walk 
 
 
 
Skillbox: warming-up  Way to go 
 
 
 
Skillbox: warming-up  Yes! 
 

 
Skillbox: warming-up  L’amour toujours  
(Gigi d’Agostino) 
 
 

Ik kan herkennen: akoestische gitaar, elektrische gitaar, piano, trombone, trompet, viool, xylofoon, synthesizer  
 

1. Ik kan de kwart noot                                        herkennen 

1. Ik kan de twee achtste noten “vast”     herkennen 

2. Ik kan de  halve noot                                        herkennen 
 

1. Ik kan de kwart noot                                        uitvoeren/spelen 

1. Ik kan de twee achtste noten “vast”      uitvoeren/spelen 

2. Ik kan de halve noot                                         uitvoeren/spelen 

2. Ik kan de kwart rust                                          uitvoeren/spelen    
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: f1-g1-a1 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve noot, kwart noot 
Ik weet de lengte van: halve noot, kwart noot 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: g1-a1-b1 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot, halve noot, kwart noot 
Ik weet de lengte van: hele noot, halve noot, kwart noot 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: f1-g1-a1-(bes1) 
Ik kan notenwaarden lezen in 2/4 maatsoort: halve noot, kwart noot, twee 8e noten “vast” 
Ik weet de lengte van: halve noot, kwart noot, twee 8e noten “vast” 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve noot, kwart noot punt, kwart noot, losse 8e noot, vier 8e noten “vast” 
Ik weet de lengte van: halve noot, kwart noot punt, kwart noot, losse 8e noot, vier 8e noten “vast” 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot, halve noot, kwart noot/rust 
Ik weet de lengte van: hele noot, halve noot, kwart noot/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: b-c1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot, kwart noot punt, kwart noot/rust, losse 8e noot, twee 8e noten 
“vast”, vier 8e noten “vast” 
Ik weet de lengte van: hele noot, kwart noot punt, kwart noot/rust, losse 8e noot, twee 8e noten “vast”, vier 8e noten “vast” 
 

DC 1 weging 1 

 
DC 2 weging 1 
 
 

 
DC 3 weging 1 
 
 
 

 
 

 
DC 4 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 

  



Spelen: methode Ici en Gab  
speelstuk 1+2 op niveau 1-2-3-4  
 

Ik ken alle notennamen van de speelstukken 
Ik kan het ritme lezen van de speelstukken (ik weet hoe lang de notenwaarden en rusten duren) 
Ik kan herhalingstekens 1. en 2. en het verwijzingsteken D.C. al fine uitvoeren 
Ik kan een speelniveau kiezen dat bij mij past 
 

VS 100 weging 2 
(verplichte 
speelstukken) 

  

EXTRA Spelen: eigen speelstuk 3  
Walk/Way to go/Yes!/L’ amour toujours 
Machine 
op niveau 1-2-3-4 

 

Idem methode speelstukken en… 
Ik ken de betekenis van voortekens (mol en kruis) 
 

VS 101 weging 2 
(vrijwillig 
speelstuk) 

  

Opdrachten noteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Ik ken de inhoud van de video les “Tonen en noten” 
1./2./3./4./5.  Ik kan de notennamen c1-d1-e1  en  f1-g1-a1-b1 op de toetsen van een keyboard aanwijzen 
6./7./8./9./10.  Ik kan  de notennamen c1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2-d2-e2-f2 op de notenbalk plaatsen 
 

DC 5 weging 1   

Opdrachten training 1.1 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Algemeen Ik weet het verschil tussen tonen en noten 
1./2./3./4./5./6. Ik hoor het verschil (hoger/lager/hetzelfde) tussen 2, 3 of 4 tonen 
7./8./9./10. Ik kan muzieknoten meelezen met een klinkend muziekfragment 
 

Diagnostisch  

Opdrachten training 1.2 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik kan het melodieverloop van een muziekfragment benoemen (stijgend, dalend of stijgend-dalend) 
2. Ik ken het begrip motief 
2. Ik kan het melodieverloop van een muziekfragment per toon benoemen (stijgend, dalend of hetzelfde) 
3./4./5. Ik kan het aantal verschillende tonen van een motief tellen  
6. Ik kan het melodieverloop van een muziekfragment benoemen (stijgend, dalend of stijgend-dalend) 
7. Ik kan een octaafverschil horen (octaaf lager-hoger) tussen twee voorgespeelde melodieën 
8. Ik kan in een klinkend muziekfragment de melodie en de begeleiding gescheiden van elkaar horen 
9. Ik ken het begrip hook  
9. Ik kan muzieknoten van een “hook” meelezen met een klinkend muziekfragment 
10. Ik kan een originele melodie (een thema) herkennen in een bewerking  
 

Diagnostisch  

Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik ken het begrip melodie 
1.a Ik kan horen welke kleur (blauw en groen) bij welke hand hoort 
1.b Ik kan zien met welke vinger van welke hand de melodie wordt gespeeld 
2. Ik ken het begrip hook 
2. Ik kan een hook herkennen in een popsong 
3.a/b/c Ik weet dat thema een ander woord voor “belangrijke melodie” is 
4.a Ik begrijp dat de hook van een popsong soms in het voetbalstadion klinkt 
4.b Ik ken het begrip (muziek)partij 
4.c  Ik kan een hook herkennen in muzieknotatie (noten op een notenbalk) 
5. Ik begrijp dat een hook een melodie is die 1. gespeeld kan worden op een instrument maar ook 2. gezongen kan worden 
5. Ik ken het begrip refrein 
6.a Ik begrijp dat in andere culturen melodieën anders klinken dan bij ons 
6.b Ik herken het vraag-antwoord spel van de trompetten 
 

VS 102 weging 1   



Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
Ik kan, in een geschreven muziekfragment, de notennamen lezen/benoemen 
Ik weet op welke toetsen je (geschreven) noten speelt 
Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
 
Ik ken de basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, twee-drie-vier 
8e noten “vast”) 
Ik ken de lengtes van basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, 
twee-drie-vier 8e noten “vast”) 
Ik ken de belangrijkste maatsoort-maataanduidingen 4/4   3/4   en   2/4 
Ik kan maten (het aantal tellen in de maat) kloppend maten met ontbrekende noten/rusten 
 
Ik ken het begrip motief 
Ik ken het begrip melodie 
Ik ken het begrip muzikale zin (voorzin-nazin) 
Ik ken het begrip thema 
Ik ken het begrip melodie met begeleiding 
Ik ken het begrip tweede stem 
Ik ken het begrip tegenmelodie 
Ik ken het begrip hook 
Ik ken het begrip melodieverloop 
Ik ken het begrip omvang van een melodie 
Ik ken het begrip canon 
 
Ik ken het verschil tussen toon-noot 
Ik ken het begrip notenbalk 
Ik ken het begrip G-sleutel 
Ik ken de stokken aan de noten-regel 
Ik ken het begrip hulplijn/hulplijnen 

  

VS 103 weging 1  

Eindtoets 
Eindtermen (leerdoelen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle bovenstaande leerdoelen 
 
 
 
 
 
 
 
 

VS 104 weging 2   



H2 
Ritme en maat 

Skillbox: instrumenten-trainer blok 2 
 

 
Skillbox: ritmetrainers-noteren 3 en 4 
 
 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 3, 4 en 10 
 
 

 
 
Skillbox: warming-up Full House 
 
 
 
Skillbox: warming-up New Hop 
 
 
 
Skillbox: warming-up Vananne 
 
 
 
Skillbox: warming-up Wake up 
 
 
 
Skillbox: warming-up Dilemma 
 
 
 
Skillbox: warming-up Wake me up (Avicii) 
 

Ik kan herkennen:  akoestische gitaar, basgitaar, bekkens, bongo’s, buisklokken, conga, drumstel, elektrische gitaar, kleine 
trom, snaredrum, klokkenspel, saxofoon, pauken, tamboerijn, triangel, trombone, trompet, synthesizer, grote trom 
 

3. Ik kan de vier zestiende noten “vast”              herkennen 

4. Ik kan de  kwart rust                                                     herkennen 
 

3. Ik kan de losse achtste noot-achtste rust             uitvoeren/spelen 
4. Ik kan de ritmes van niveau 1, 2 en 3  uitvoeren/spelen 

10. Ik kan de achtste rust-losse achtste noot        uitvoeren/spelen 
 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: d1-e1-f1-g1-a1-(bes1) 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-cis1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1 
Ik kan notenwaarden lezen  in 2/4 maatsoort: halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust 
Ik weet de lengte van: halve rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1 
Ik kan notenwaarden lezen  in 4/4 maatsoort: halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust 
Ik weet de lengte van: halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1 
Ik kan notenwaarden lezen  in 4/4 maatsoort: halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust 
Ik weet de lengte van: halve rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust 

 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: g1-a1-b1-c2-d2-e2 
Ik kan notenwaarden lezen  in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust, 
zestiende noot/noten/rust en combinaties van 8e en 16e noten bijv. 8e punt 16e, 16e-16e-8e , 16e rust-16e-16e-16e  
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust, zestiende noot/noten/rust en 
combinaties van 8e en 16e noten bijv. 8e punt 16e, 16e-16e-8e , 16e rust-16e-16e-16e 
 
 
 
 
 
 
 

DC 6 weging 1 
 

 
DC 7 weging 1 
 

 
DC 8 weging 1 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 

 
DC 9 weging 1 
 
 

  



Spelen: methode speelstuk 1+2  
Full House/Vananne/Wake up/Dilemma 
op niveau 1-2-3-4 

 

Ik ken alle notennamen van de speelstukken 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis, mol, herstellingsteken) 
Ik kan het ritme lezen van de speelstukken (ik weet hoe lang de notenwaarden en rusten duren) 
Ik kan verbindingsbogen, herhalingstekens en verwijzingstekens uitvoeren 
Ik kan een speelniveau kiezen dat bij mij past 
 

VS 105 weging 2 
(verplicht speelstuk)   

Spelen: eigen speelstuk 3  
New Hop/Wake me up (Avicii) of eigen keuze 
op niveau 1-2-3-4 

Idem methode speelstukken 
 
 

VS 106 weging 2 
(vrijwillig speelstuk)   

Opdrachten noteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Ik ken de inhoud van de video les “Toonduur” 
1. Ik herken de halve noot (notenwaarde) in een notenvoorbeeld. 
2. Ik herken de achtste noot (notenwaarde) in een notenvoorbeeld. 
3. Ik herken de halve rust in een notenvoorbeeld. 
4. Ik weet dat notenwaarden en de bijbehorende rusten dezelfde lengte hebben. 
5. t/m 10. Ik kan in een vierkwart-maat (4/4) met een notenwaarde/rust het aantal tellen in de maat kloppend maken. 
 

DC 10  weging 1   

Opdrachten training 2.1 1. Ik hoor in welk ritme de kortste notenwaarden klinken. 
2. Ik hoor in een ritme welke toon de langste is. 
3. Ik hoor in een ritme welke toon de kortste is. 
4. Ik hoor welk ritme er klinkt (notatie in punten en strepen) 
5. Ik hoor welk ritme er klinkt (notatie in punten en strepen) in de morsecode. 
6. Ik hoor welk ritme in een bekende melodie zit. 
7. Ik hoor welk ritme er wordt gespeeld (kwart-achtsten-zestienden) 
8. Ik hoor welk ritme er wordt gespeeld (kwart-achtsten) 
9. Ik ken het begrip opmaat. 
9. Ik kan zien/horen welk muziekfragment met een opmaat begint. 
10.  Ik kan horen welk muziekfragment met een opmaat begint. 
 

Diagnostisch  

Opdrachten training 2.2 1. Ik ken het begrip een maat(hokje). 
1. Ik kan horen hoeveel maten (groepjes van 4 tellen) muziek klinken voordat de zanger begint. 
2. Ik kan horen hoeveel maten (groepjes van 4 tellen) het drumstel speelt. 
3. Ik kan horen wat de maatsoort van het muziekfragment is (2 tellen 1-2 of 3 tellen 1-2-3 ) 
4. Ik kan horen wat de maatsoort van het muziekfragment is (3 tellen 1-2-3 of 4 tellen 1-2-3-4 ) 
5. Ik kan horen wat de maatsoort van het muziekfragment is (3 tellen 1-2-3 of 4 tellen 1-2-3-4 ) 
6. Ik kan in een drumritme de ritmes van de bass-drum en de hihat herkennen. 
7. Ik kan in een drumritme de ritmes van de bass-drum en de hihat herkennen. 
8. Ik kan in een drumritme de ritmes van de bass-drum en de hihat herkennen (maat 2 en 4). 
9. Ik kan in een 4-tels maat horen op welke tellen van de maat het publiek meeklapt. 
10. Ik kan horen welk ritme de bass-drum speelt. 
 
 
 
 

Diagnostisch  



Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik ken het begrip ritme. 
1. Ik kan in een muziekfragment (video) een opgeschreven ritme herkennen (het aantal kwartrusten tellen). 
2. Ik ken het begrip groove. 
2. Ik weet welke instrumenten in de begeleiding van een popsong (video) voor de “groove” zorgen. 
3.a/b. Ik herken het wanneer in de begeleiding de “groove” even stopt (video). 
4.a Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) de instrumenten noemen die voor de “groove” zorgen. 
4.b Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) het verschil in ritme benoemen tussen de zang en de instrumenten. 
5.a Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) herkennen wanneer de “groove” begint. 
5.b Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) herkennen wanneer de popsong begint. 
6.a Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) herkennen wanneer de “groove” begint. 
6.b Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) herkennen op welke tellen van de maat de “handclaps” zitten. 
6.c  Ik kan in een klinkend muziekfragment (video) horen in welke volgorde instrumenten beginnen met de “groove”. 
7. Ik ken het begrip maatsoort en ik herken 4-, 5- en 6 tellen in de maat.  
8. Ik ken de begrippen maatsoort en tempo. 
 

VS 107 weging 1   

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
Ik kan, in een geschreven muziekfragment, de notennamen lezen/benoemen 
Ik weet op welke toetsen je (geschreven) noten speelt 
Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
 
Ik ken de basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, twee-drie-vier 
8e noten “vast”) 
Ik ken de lengtes van basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, 
twee-drie-vier 8e noten “vast”, losse 16e noot/rust, twee-drie-vier 16e noten “vast”) 
Ik ken de belangrijkste maatsoort-maataanduidingen    2/4   3/4   en   4/4 
Ik kan maten (het aantal tellen in de maat) kloppend maten met ontbrekende noten/rusten 
 
Ik ken de belangrijkste maatsoorten (maataanduidingen)  2/4  3/4   4/4 
Ik ken het begrip tweekwart-maat en ik weet wat het betekent 
Ik ken het begrip vierkwart-maat en ik weet wat het betekent 
  
Ik ken de belangrijkste herhalingstekens (begin opnieuw en herhaal tussen de herhalingstekens) 
Ik ken het begrip voorteken kruis # en ik weet waarom het wordt gebruikt 
 
Ik ken het begrip break 
Ik ken het begrip couplet 
Ik ken het begrip fill 
Ik ken het begrip four-on-the-floor beat 
Ik ken het begrip groove 
Ik ken het begrip intro 
Ik ken het begrip (de) maat 
Ik ken het begrip (een) maat 
Ik ken het begrip maatsoort 
Ik ken het begrip maataanduiding 
Ik ken de bijzondere maatsoorten (maataanduidingen)      6/8   en  5/4 

VS 108 weging 1  



Ik ken het begrip melodie 
Ik ken het begrip opmaat 
Ik ken het begrip refrein 
Ik ken het begrip ritme 
Ik ken het begrip tempo 
Ik ken het begrip maatstreep en ik weet waarvoor je het gebruikt 
Ik ken het begrip maatnummer en ik weet waarvoor je het gebruikt 
 

Eindtoets 
Eindtermen (leerdoelen) 

Alle bovenstaande leerdoelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VS 109 weging 2   



H3 en H4 
Samenklank 
Uitvoering 
 

Skillbox: ritmetrainers-noteren 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 1, 2, 3, 4 en 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up xx 

 
 
 
Skillbox: warming-up xx 
 
 
 
Skillbox: warming up xx 
 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 3 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 4 
 

1. Ik kan de kwart noot                                        herkennen 

1. Ik kan de twee achtste noten “vast”      herkennen 

2. Ik kan de halve noot                                         herkennen 

3. Ik kan de vier zestiende noten “vast”      herkennen 

4. Ik kan de kwart rust                                                herkennen 
 

1. Ik kan de kwart noot                                         uitvoeren/spelen 

1. Ik kan de twee achtste noten “vast”       uitvoeren/spelen 

2. Ik kan de halve noot                                        uitvoeren/spelen 

3. Ik kan de losse achtste noot-achtste rust              uitvoeren/spelen 
4. Ik kan de ritmes van niveau 1, 2 en 3  uitvoeren/spelen 

10. Ik kan de achtste rust-losse achtste noot        uitvoeren/spelen 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard:  
Ik kan notenwaarden lezen in x/x maatsoort:  
Ik weet de lengte van:  
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard:  
Ik kan notenwaarden lezen in x/x maatsoort: 
Ik weet de lengte van:  
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard:  
Ik kan notenwaarden lezen in x/x maatsoort:  
Ik weet de lengte van:  
 
Ik kan herkennen:  
 
Ik kan herkennen:  

DC 1 en 7 
weging 1 
 
 
 
 
 
 
DC 2 en 8 
weging 1 
 
 
 
 
 
 
 
DC 10 weging 1 
 
 
 
 
DC 10 weging 1 
 
 
DC 910weging 1 
 
 
 
 
DC 11 weging 1 
 
DC 11 weging 1 

  

Spelen: methode speelstuk 1+2 niveau 1-2-3-4 
 

Ik ken alle notennamen van de speelstukken 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis, mol, herstellingsteken) 
Ik kan het ritme lezen van de speelstukken (ik weet hoe lang de notenwaarden en rusten duren) 
Ik kan verbindingsbogen en herhalingstekens uitvoeren 
Ik kan een speelniveau kiezen dat bij mij past 

VS 110 weging 2   

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 Idem methode speelstukken VS 111 weging 2   
Opdrachten noteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag  DC 12 weging 1   

Opdrachten training    
Opdrachten training    



Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag  VS 112 weging 1   

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen)  VS 113 weging 1  
Eindtoets Alle bovenstaande leerdoelen VS 114 weging 2   

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar    1 havo            Vak : Nederlands                          Schooljaar: 2022-2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
Op Niveau H3 Nieuws: 1,2,3,4,5 
groepsopdracht Nieuwsuitzending 
 

P  1 nee  

 
Op Niveau H2 Taalverzorging: 1,2 
Via zelftesten, afgesloten door Diatoets 
 

s Diatoets 
niveau-
meting 

  

2 Op Niveau H2 Taalverzorging: 3,4 , en 
Numo; toetsen bestaan uit zelftesten 
 

S o/v/g ja  

Op Niveau, H5 Sociale media, 
eindopdracht zakelijke mail 
 

P 1 nee  

Fictie, lezen eigen boek, steeds eerste 10 
minuten van de les vanaf P1 t/m p4, 
gesprek over boek 
 

m o/v/g ja  

3 
  

Op Niveau H8 Reclame P 1 
 

nee  

Op Niveau H4 Taalverzorging 1,2,3,4 
grammatica niet, overige onderdelen wel 
Via zelftesten en Numo oefenen 
 

S o/v/g ja  

4 Op Niveau H10 Schone Aarde: 1,2 en 
keuze 3,4 of 5 eindopdracht: tekst 
schrijven 
 

P 1 nee  

Op Niveau H7 Taalverzorging 1,2,3  
Op Niveau H9 Taalverzorging 1,2,(3 niet) 
en 4  en Numo 
toets via zelftesten 
 

S o/v/g ja  

Fictie boek 2 gesprek  
 

m o/v/g ja  

 Schoolwerk  s/m/0 Deelcijferof 
o/v/g 

nee  

             

Toelichtingen:  
 
Op de onderdelen waar je een o/v/g op kunt scoren, moet de leerling minimaal een v halen voor overgang naar het 
volgende jaar. Wanneer de leerling zich niet aan de deadline houdt, krijgen de ouders hiervan bericht en maakt de leerling 
de opdracht op vrijdagmiddag op school. 
   
Gedurende het hele jaar wordt er de eerste tien minuten van de les gelezen in fictie. Eind periode 2 is het eerste boek uit en 
houdt de docent een gesprek met de leerling en zo ook met het tweede boek, eind periode 4.  
 
Flexibele onderdelen zijn de taalverzorging onderdelen, waarbij leerlingen oefenen op maat via zelftesten uit het boek en 
via het programma Numo. De uitslagen van de Diaspeltoetsen bepalen of leerlingen hier intensief of in mindere mate mee 
werken. Numo gebruiken we ook voor leerlingen die op de diatoetsen in oktober onder streefniveau scoren voor lezen. 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar: 1HA                   Vak: O&O                   Schooljaar: 2022/2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 Training P 0 N  
Training P 1 N  
Ontwerpopdracht S/P 2 J  
Themaweek P 0 N O/V/G afsluiten 

2 
  

Onderzoeks/ontwerpopdracht S/P 2 J  
     
     
     

3 
  

Training P 0 N  
Training P 1 N  
Ontwerpopdracht S/P 2 J  
     

4 
  

Onderzoeks/ontwerpopdracht S/P 2 J  
     
     
     

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Klas 1 alle niveaus                                   Vak BeVo (Tekenen 2d en Handvaardigheid 3d)                                      Schooljaar:  2022/2023    
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Voorbereiding 2d (tekenpotlood) S + P 1 Nee  
Eindwerk 2d (tekenpotlood) P 2 Nee   
Voorbereiding 3d (klei) S + P  1  Nee   
Eindwerk 3d (klei) P  2  Nee   

2 
  

Voorbereiding 2d (Arts eXpression) 
(kleurpotlood) 

S + P  1 Nee   

Eindwerk 2d (Arts eXpression) 
(kleurpotlood) 

P  2 Nee   

Voorbereiding 3d (hout) S + P  1 Nee   
Eindwerk 3d (hout) P  2 Nee   

3 
  

Voorbereiding 2d (verf) S + P  1 Nee   
Eindwerk 2d (verf) P  2 Nee   
Voorbereiding 3d (papier-maché) S + P  1 Nee   
Eindwerk 3d (papier-maché) P  2 Nee   

4 
  

Voorbereiding 2d (inkt/ ecoline) S + P  1 Nee   
Eindwerk 2d (inkt/ ecoline) P  2 Nee   
Voorbereiding 3d (metaal) S + P  1 Nee   
Eindwerk 3d (metaal) P  2 Nee   

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     1H (MH klas)           Vak  - wiskunde                         Schooljaar:  2022/2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht HerkansbaarJa/Nee Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

Praktische opdracht hoofdstuk 1 
(Juist herkennen ruimtefiguren + 
koppelen aan uitslagen) 

P 1 N  

SO paragraaf 2.1 t/m 2.3 S diagnostisch N  
SO paragraaf 2.4 t/m 2.6 
(incl. alle havo stof) 

S diagnostisch N  

     
2 
  

Toets hoofdstuk 3 – paragraaf 2 t/m 7 
(incl. Havo stof) 

S 2 J  

Toets hoofdstuk 4 – paragraaf 1 t/m 6  
(inclusief hoeken meten en tekenen 
met geodriehoek) 

S 2 J Rekenmachine  

     
     

3 
  

Praktische opdracht hoofdstuk 6  
(procenten/korting berekenen)  
+ Excel (Excel vaardigheden klas 1) 

p 2 N  

Toets hoofdstuk 7 – paragraaf 1 t/m 5  
(m.u.v. Havo stof) 

S 2 N Rekenmachine 

     
     

4 
  

Toets hoofdstuk 9 – paragraaf 1 t/m 3 
en 5  
(m.u.v. Havo stof) 

S 2 N  

SO rekenen – paragraaf 1.1 t/m 1.6 + 
2.1 t/m 2.5 + 4.4 t/m 4.5 

S 1 N  

     
     

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     1H (havo/vwo klas)           Vak  - wiskunde                         Schooljaar:  2022/2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

Praktische opdracht hoofdstuk 1 
(ruimtefiguren, uitslagen, lijnen en vlakke 
figuren) 

P 1 N  

SO paragraaf 2.1 t/m 2.3  S diagnostisch N  
SO paragraaf 2.4 t/m 2.5 S diagnostisch N  
     

2 
  

Toets hoofdstuk 3 – paragraaf 1 t/m 6 S 2 J  
Toets hoofdstuk 4 – paragraaf 1 t/m 5(?) S 2 J Rekenmachine  
     
     

3 
  

Praktische opdracht hoofdstuk 5 
(procenten/korting berekenen + evenredig 
en omgekeerd evenredig) 
+ Excel (Excel vaardigheden klas 1) 

p 2 N  

Toets hoofdstuk 6 – paragraaf 1 t/m 5 S 2 N Rekenmachine 
     
     

4 
  

Toets hoofdstuk 8 – paragraaf 1 t/m 5 S 2 N Rekenmachine 
SO rekenen – paragraaf 1 t/m 12 van het 
rekenboek 

S 1 N  
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