
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Programma van Toetsing en  
              Doorstroming (PTD) 
---------------------------------------------------- 
       Afdeling: Havo 
              Leerjaar 3 
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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     3H             Vak  Aardrijkskunde                         Schooljaar:  2022-2023 
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Atlasvaardigheden  S/P 1 Nee Grote Bosatlas 

PW hoofdstuk 2, Nederland in 
2050  

S 2 Nee Grote Bosatlas 

Topografie Wereld deel 1   S 0,5 Nee  
     

2 
  

PW hoofdstuk 3, Chili: het land 
waar de aarde ophoudt   

S 2 Ja Grote Bosatlas 

Topografie Wereld deel 2   S 0,5 Nee  
     

3 
  

Veldwerk Leefbaarheid in 
Harlingen 

P 1 Nee Grote Bosatlas 

PW hoofdstuk 4, Het Verenigd 
Koninkrijk verandert  

S 2 Ja Grote Bosatlas, De Geo, 
internet 

     
4 
  

PW hoofdstuk 5, Verschillen in 
India  

S 2 Nee Grote Bosatlas 

     
         

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar    3H/3A               Vak Duits                       Schooljaar: 22/23 
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Proefwerk Kapitel 1 (Lernliste+Grammatik 
+ Sprachmittel + Modalverben herhaling 
klas 2) 

S 2 Nee  

Vaardigheidstoets luisteren S 1 Nee  
     

2 
  

Proefwerk Kapitel 2 (Lernliste + 
Grammatik+ Sprachmittel) 

S 2 Nee  

Vaardigheidstoets lezen S 1 Nee Woordenboek D-N 
Vaardigheidsopdracht (in Münster) P 1 Nee  
     

3 
  

Proefwerk Kapitel Kapitel 3 (Lernliste + 
Grammatik + Sprachmittel + basis-
/signaalwoorden) 

S 2 Ja  

Vaardigheidstoets luisteren S 1 Nee  
Leesboekje      
     

4 
  

Proefwerk Kapitel 4 + 5 (Lernliste + 
Grammatik + Sprachmittel + basis-
/signaalwoorden) 

S 2 Nee  

Vaardigheidstoets lezen  S 1 Nee Woordenboek D-N 
     
     

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     3H             Vak  Economie                        Schooljaar:  2022-2023 
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuk 1: Begroten voor iedereen S 1 Nee Rekenmachine 
     
Hoofdstuk 2: De verdeling van het inkomen S 1 Nee Rekenmachine 
     

2 
  

Toetsweek 1: Hoofdstuk 4: een eigen 
bedrijf & hoofdstuk 5: de financiële 
administratie van een bedrijf  
 
(Bedrijfseconomie) 

S 2 Ja* Rekenmachine 

     
     
     

3 
  

Toetsweek 2: Hoofdstuk 3: sparen en lenen 
& hoofdstuk 7: de consument dat ben jij 
 
(Extra oefenen met indexcijfers als 
aanvulling op bouwsteen 3.1.) 

S 2 Ja* Rekenmachine 

     
     
     

4 
  

Toetsweek 3: Hoofdstuk 6: markten & 
hoofdstuk 8: financiële zelfredzaamheid 

S 2 Nee Rekenmachine 

     
     
     

             

 

*Volgens richtlijnen herkansen. 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     3H               Vak Engels                           Schooljaar:  2022-2023     
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuktoets(en) :Unit 1 (study boxes + 
Expressions + Grammar)+ Unit 2 (deel study 
boxes + deel Grammar) 

S 1 Nee Nee 

Reading Test  S 1 Nee En- Ned Woordenboek 
toegestaan 

Literature (book)*   S 1 Nee Leesboek toegestaan bij 
toets  

     
2 
  

Hoofdstuktoets(en) : Unit 2 (deel study 
boxes + Expressions +deel Grammar)+ Unit 
3 (deel study boxes + deel Grammar ) + Unit 
6 (deel Grammar) 

S 1 Nee  

Writing Test  S 1 Ja Ned- En Woordenboek 
toegestaan 

     
     

3 
  

Hoofdstuktoets(en) : Unit 3 (deel study 
boxes + Expressions deel Grammar)+ Unit 4 
(deel study boxes+ deel Grammar) 

S 1 Ja  

Listening Test (CITO : MAVO) S 1 Nee  
Literature (book)*   S 1 Nee Leesboek toegestaan bij 

toets  
     

4 
  

Hoofdstuktoets(en) : Unit 4 (deel study + 
Expressions A-E + deel Grammar)+ Unit 5 
(study boxes + Grammar) + Unit 6 (deel 
Grammar) 

S 1 Nee  

Reading Test (MAVO teksten) S 1 Nee En- Ned Woordenboek 
toegestaan 

The English Village Practical assignments  P 1 Nee  
The English Village  M 1 Nee  

             

 

• Literature (book)* - afhankelijk van de leeskalender  
 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar    3H en 3A          Vak     Frans                  Schooljaar: 2022-2023    
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Praktische opdracht Mondelinge 
Taalvaardigheid 

 
        P 

 
       3 

 
      Nee 

 

Hoofdstuk Toets Grandes Lignes: 
Lst, Voca, Gram, Stv, Lsv 

 
        S 

 
        2 

 
      Nee 

 

     
     

2 
  

Hoofdstuk Toets Grandes Lignes: 
Lst, Voca, Gram, Stv, Lsv 

 
         S 

 
        2 

 
       Ja 

 

     
     
     

3 
  

Hoofdstuktoets Grande Lignes: 
Lst, Voca, Gram, Stv, Lsv 

 
         S 

 
       2 

 
        Ja 

 

     
     
     

4 
  

Vaardigheids Toets: 
Lsv, Lst 

 
         S 

 
         3 

 
       Nee 

 
 

     
     
     

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar   HAVO-3               Vak Geschiedenis                           Schooljaar: 2022-2023    
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Industrialisatie (stencil) S 1 Nee  
Industrialisatie (stencil) 
Eerste Wereldoorlog (H1, §1,2) 

S 2 Nee  

     
     

2 
  

Eerste Wereldoorlog (H1, §1,2,5) 
Russische Revolutie (H1, §3) 
Vrede van Versailles (H1, §4) 

 
S 

 
2 

 
Ja 

 

     
     
     

3 
  

Interbellum & Tweede Wereldoorlog  P 2 Nee  
Interbellum (H2, §1-4) 
Tweede Wereldoorlog (H3, §1-5) 

S 2 Ja  

     
     

4 
  

Koude Oorlog (H4, §1-4) 
Nederland na 1945 (H5) 

S 
P 

2 
1 

Nee 
Nee 

 

     
     
     

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar 3HA                                                              Vak: Handvaardigheid                                                         Schooljaar:  2022-2023    
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Gips – voorbereiding  S + P 1 Nee  
Gips - eindwerk p 2   
     
     

2 
  

Klei – Voorbereiding S + P 1 Nee  
Klei – Eindwerk  P 2   
     
     

3 
  

Hout – Voorbereiding S + P 1 Nee  
Hout – Eindwerk P 2   
     
     

4 
  

Diverse materialen – Voorbereiding S + P 1 Nee  
Diverse materialen – Eindwerk P 2   
     
     

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     havo/atheneum 3             Vak  Lichamelijke Opvoeding                      Schooljaar:  2022-2023 
 

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

Gewicht Herkansbaar 
Ja/nee 

Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

12 minuten loop 
2 crosslooprondes op een vast, eigen looptempo 
volhouden. 
Weten waar je grenzen liggen. 
Elke les inzetten om progressie te laten zien in een x 
aantal weken. 
 

P 1 Nee  

Rollen  
Rollen tot tipsalto/salto op een verhoogd vlak. 
D.m.v. video delay analyseren en verbeterpunten 
vinden voor eigen sprongen. 
Springsituatie op gang houden en eventueel 
aanpassen. 
Kiezen eigen niveau van toetsing. 
 

P 1 Nee  

2 
  

Badminton 
Onderhands opslaan en terugslaan met een 
clear/drop/lob of smash. 
Badmintonregels spel 1-1 en 2-2. 
Scheidsrechter zijn. 
 

P 1 Nee  

Fitness 
Uitvoering oefeningen apparaten. Werken met 3 
series. 
Inzicht in en keuze maken conditie of kracht. 
(Inzicht eigen vermogen). 
Belang van een goede warming-up. 
Veiligheidsregels en omgang met materiaal. 
 

P 1 Nee  

3 
  

Volleybal 
Herhalen technieken jaar 1 en 2 (+ smash) 
Met het team de bal in het spel houden (alleen de 
opslag mogen vangen). 
Bal gericht plaatsen naar medespeler en gericht in 
het veld van de tegenstander. 
In tweetallen scheidsrechter zijn bij een wedstrijdje. 
 

P 1 Nee  

B&M/Acro 
Met een grote groep complexe acro oefeningen 
uitvoeren en het geheel maken tot een show. 
Ontwerpen en uitvoeren eigen dans, met 
positiewisselingen.  
Kiezen onderdeel en niveau. 
 

P 1 Nee  

4 
  

60 meter sprint/verspringen 
Herhalen techniek en commando’s sprinten. 
Techniek aanloop, afzet, zweeffase en landing 
verspringen. 
Veiligheidsregels verspringen. 
De situatie op gang houden. 
 

P 1 Nee  

Spel buiten:  
Frisbee/Hockey/voetbal . 
Zelfstandig het spel regelen en spelen. (teams 
maken, regels afspreken, scheidsrechter zijn, 
punten bijhouden, doordraaien etc.) 
 

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 
Voetbal (binnen) 
Unihockey 
Basketbal 
Fitness 
Trefbal vormen  
Frisbee 
Rugby 
Buiten steppen 
Archery Tag 
 

Slagspelen 
Spelvormen 
Zwevend vlak 
Tafeltennis 
Klimmen 
Muurkaatsen 
Tennis 
 



PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming) 

Leerjaar-niveau: 3VWO-3HAVO     Vak: Muziek                     Schooljaar: 2022-2023 
  
Periode Toetsen-stofaanduiding Leerdoel Gewicht Herkansbaar 
H9 
Klassiekers 

Skillbox: instrumenten-trainer blok 9 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer blok 5 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer blok 1 
 

 
Skillbox: ritmetrainers-noteren 5 en 6 
 
 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 5 en 6 
 

 
Skillbox: warming-up Kings of pop 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Fiesta 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Machine 
 
 
 
 
 
  

Ik kan herkennen: basgitaar, cello, drumstel, elektrische gitaar, hoorn, klavecimbel, luit, orgel, trompet, viool, 
keyboard 
 
Ik kan herkennen: akoestische gitaar, basgitaar, contrabas, drumstel, elektrische gitaar, piano, saxofoon, 
mondharmonica, synthesizer, grote trom 
 
Ik kan herkennen:  akoestische gitaar, elektrische gitaar, piano, trombone, trompet, viool, xylofoon, synthesizer 
 
 

5. Ik kan de achtste rust-losse achtste noot        herkennen 

6. Ik kan de achtste-zestiende-zestiende             herkennen 
 
5. Ik kan de kwart noot-verbindingsboog over de maatstreep-kwart noot          uitvoeren/spelen 

6. Ik kan de kwart noot punt-losse achtste noot         uitvoeren/spelen 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-ais1-b1-c2-d2-e2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e 
noot/rust, 8e  noot punt 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust, 8e  noot 
punt 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-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/rust, 16e 
noot/rust, halve noot punt 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust, halve noot 
punt 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-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/rust, 16e 
noot/rust 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust 
 
 
 
 
 
 

DC 1 weging 1 
 
 
DC 1 weging 1 
 
 
DC 1 weging 1 
 

 
DC 2 weging 1 
 
 
DC 3 weging 1 
 

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

 Alle toetsen 
zijn niet 
herkansbaar. 



Spelen: methode speelstuk 1+2 niveau 1-2-3-4 
C U when you get there   

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 300 weging 2 
(verplicht speelstuk) 

  

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 
Kings of pop/Fiesta/Machine of eigen keuze 

Idem methode speelstukken 
 
 

VS 301 weging 2 
(vrijwillig speelstuk) 

  

Opdrachten noteren en herkennen 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Ik ken de inhoud van de video les Akkoordsymbolen 
1./10. Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
1./6. Ik kan van een voorgespeeld fragment de maten/motieven in de juiste volgorde zetten 
2. Ik begrijp de betekenis van de maatsoort-maataanduiding, ik kan het aantal tellen in de maat kloppend maken 
3./7. Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
4. Ik hoor uit hoeveel akkoorden een begeleiding bestaat 
5. Ik hoor welk ritme wordt gespeeld 
8. Ik kan in een voorgespeeld fragment een verbindingsboog plaatsen 
9. Ik kan aan een akkoordsymbool zien wat de grondtoon van het akkoord is 
9. Ik kan de grondtoon van een akkoord op een keyboard-toets aanwijzen 
 

DC 5 weging 1   

Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Deel 1 “Canon in D” Inleiding: Ik ken het compositieprincipe van een canon 
1./2. Ik kan instrumenten herkennen/benoemen in een video 
3. Ik kan een thema herkennen, in muzieknotatie 
4a. Ik kan maten tellen in muzieknotatie 
4b. Ik ken het verschil tussen een 2e stem en een tegenmelodie 
4b. Ik ken het verband tussen een melodie (1e stem) en een 2e stem 
5. Ik kan melodieën, in notenschrift, herkennen 
6. Ik ken de functie van melodiepartij, akkoorden en baspartij 
 
Deel 2 “One Love” Inleiding: Ik ken de intro-couplet-refrein (verse-chorus) vorm, ik weet wat akkoorden zijn, ik 
kan een akkoordenschema/akkoordprogressie lezen 
7. Ik ken het begrip afterbeat 
8. Ik kan melodieën, in notenschrift, herkennen 
9. Ik hoor op welke tel van de maat een muziekfragment begint 
10. Ik kan aan een akkoordsymbool zien of het akkoord majeur of mineur is 
11. Ik ken het begrip fade-out 
12. Ik ken het begrip dub/remix 
 
Deel 3 “Don’t look back in anger” Inleiding: Ik ken de begrippen intro-verse-prechorus-chorus-interlude-solo 
13a. Ik herken de intro-verse-prechorus-chorus-interlude-solo-outro vorm 
13a. Ik kan de songtekst plaatsen op het akkoordenschema 
13b. Ik weet dat het akkoordenschema van een solo-deel eerder in het lied heeft geklonken (intro-verse-
prechorus-chorus) 
13c. Ik kan bepalen of een gitarist clean of met een gitaareffect speelt 
13c. Ik ken de gitaareffecten bending-chorus(gitaareffect)-delay-wahwah-distortion 

VS 302 weging 1   



14a. Ik kan de songtekst plaatsen op het akkoordenschema 
14b. Ik kan de tellen van maten meetellen 
14c. Ik weet hoe je in de muzieknotatie verlengingen van een noot noteert  (punt er achter/verbindingsboog/fermate) 

14d. Ik kan de maten van een song-deel meetellen 
 

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
Ik kan, in een geschreven muziekfragment, de noten lezen/benoemen 
Ik weet op welke toetsen je (geschreven) noten speelt 
Ik kan maten (het aantal tellen in de maat) kloppend maten 
Ik hoor op welke tel van de maat een fragment begint 
Ik kan in een voorgespeeld fragment een verbindingsboog plaatsen 
Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
Ik kan de grondtoon van een akkoord op een keyboard-toets aanwijzen 
Ik kan akkoorden majeur en mineur (op het gehoor) herkennen 
Ik kan een akkoordenschema herkennen 
Ik hoor uit hoeveel akkoorden een begeleiding bestaat 
Ik ken de begrippen melodie, 2e stem en tegenmelodie 
Ik kan een 2e stem en een tegenmelodie herkennen 
Ik ken het verschil tussen de begrippen beat en afterbeat 
Ik ken het begrip call and response, ik kan dit herkennen in een muziekstuk 
Ik ken het begrip BPM, kan de BPM van een muziekstuk bepalen, ik kan wijzigingen in de BPM herkennen 
Ik ken de begrippen accelerando en ritenuto 
Ik ken begrippen crescendo/fade in en decrescendo/fade out, ik kan een fade-out herkennen 
Ik ken het verschil tussen de begrippen origineel en remix/dub, ik kan een dub herkennen 
Ik kan de uitvoering van een muziekstuk plaatsten in een passende omgeving (functie) 

VS 303 weging 1  

Eindtoets 
Eindtermen (leerdoelen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle bovenstaande leerdoelen 
 

VS 304 weging 2   



H10 
Underground 

Skillbox: instrumenten-trainer 10 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 6 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 2 
 
 

 
Skillbox: ritmetrainers-noteren 7 en 8 
 
 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 7, 8 en 12 
 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Target 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Boomerang 
 
 
 
Skillbox: warming-up Alternate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ik kan herkennen: akoestische gitaar, basgitaar, cello, drumstel, dwarsfluit,  elektrische gitaar, piano, marimba, 
synthesizer 
 
Ik kan herkennen: akoestische gitaar, bekkens, drumstel, kleine trom, snare drum, piano, trompet, synthesizer, 
grote trom 
 
Ik kan herkennen: akoestische gitaar, basgitaar, bekkens, bongo’s, buisklokken, conga, buisklokken, elektrische 
gitaar, kleine trom, snare drum, klokkenspel, saxofoon, pauken, tamboerijn, triangel, trombone, trompet, 
synthesizer, grote trom 
 

7. Ik kan de achtste-zestiende-zestiende       herkennen 

8. Ik kan de achtste punt zestiende                    herkennen 
 
7. Ik kan de achtste-zestiende-zestiende  en zestiende-zestiende-achtste       en         uitvoeren/spelen 

8. Ik kan de  kwart noot punt-losse achtste noot                 uitvoeren/spelen 

12. Ik kan de twee achtste noten “vast”-verbindingsboog-twee achtste noten “vast”        
uitvoeren/spelen 
 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: b-c1-d1-dis1-e1-f1-g1-a1-b1 
Ik kan notenwaarden lezen: 6/8 halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust, halve noot punt, 
kwart noot punt 
Ik weet de lengte van: 6/8 halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust, halve noot punt, kwart 
noot punt 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-ais1-b1-c2-d2-e2 
Ik kan notenwaarden lezen: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2-d2-x-x-g2 
Ik kan notenwaarden lezen: halve rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten, 16e noot/noten, 8e-16e-16e , 8e punt 16e  
Ik weet de lengte van: halve rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten, 16e noot/noten, 8e-16e-16e , 8e punt 16e 
 
 
 

DC 6 weging 1 
 
 
DC 6 weging 1 
 
 
DC 6 weging 1 
 
 
 
DC 7 weging 1 
 
 
 
DC 8 weging 1 
 
 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 
  

  



Spelen: methode speelstuk 1+2 niveau 1-2-3-4 
Nothing else matters  

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 305 weging 2 
(verplicht speelstuk) 

  

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 
Alternate/Target/Boomerang of eigen keuze 

Idem methode speelstukken 
 
 

VS 306 weging 2 
(vrijwillig speelstuk) 

  

Opdrachten noteren en herkennen 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
1. Ik kan van een voorgespeeld fragment de maten/motieven in de juiste volgorde zetten 
2./10. Ik kan in een voorgespeeld fragment een verbindingsboog plaatsen  
3./7. Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
4./9. Ik weet met welke toetsen je een G-majeur/E-mineur akkoord speelt (Skillbox akkoordentrainer) 
5. Ik hoor welk ritme wordt gespeeld 
6./8. Ik begrijp de betekenis van de 6/8 maatsoort-maataanduiding, ik kan het aantal tellen in de maat kloppend 
maken, ik weet hoe lang notenwaarden (ook met punt erachter) duren 
 

DC 10 weging 1   

Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Inleiding: Ik kan meelezen met de geledingen (vorm-delen verse/chorus/tussenspel etc.) in een popsong 
1. Ik ken de slagfiguren van een dirigent (1-2, 1-2-3 en 1-2-3-4) 
2. Ik herken de (vaste) maatsoort van een muziekstuk en ik herken veranderingen in de maatsoort 
3. Ik ken gitaartabs (alternatief notenschrift voor gitaar) 
4.  Ik weet wat akkoorden zijn, ik kan horen wanneer akkoorden veranderen 
Inleiding: Ik (her)ken de intro-verse-prechorus-chorus-tussenspel-bridge-solo-outro vorm 
Inleiding: Ik weet wat akkoorden zijn, ik kan een akkoordenschema lezen 
Inleiding: Ik kan de tekst van een song plaatsen op het akkoordenschema 
Inleiding: Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
5. Ik kan mijn kennis van (basis)notenwaarden toepassen op wat ik hoor    (hele-halve-kwart-achtste en zestiende noot) 

6a.Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
6b. Ik (her)ken de intro-verse-prechorus-chorus-tussenspel-bridge-solo-outro vorm 
7. Ik ken het verschil tussen volledige akkoorden en powerchords en kan het verschil (op het gehoor) herkennen 
7. Ik ken het distortion gitaareffect 
8a./9a./9b. Ik ken het begrip akkoordprogressie, ik kan horen hoe een akkoordenschema wordt gespeeld 
8b. Ik ken de belangrijkste (stijleigen) kenmerken van Underground popmuziek 
10./11. Ik ken de geledingen (vormdelen) couplet en tussenspel (Engels: verse en interlude) 
12. Ik ken de stijlkenmerken van een popballad en countryrock 
 

VS 307 weging 1    

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment, ik kan in de noten lezen/benoemen, ik weet op welke 
toetsen je (geschreven) noten speelt 
Ik kan in een voorgespeeld motief één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
Ik ken de basis notenwaarden (hele-halve-kwart-achtste en zestiende noot) 
Ik herken de (vaste) maatsoort van een muziekstuk, bijv. 3/4 , en ik herken veranderingen in de maatsoort 
Ik hoor op welke tel van de maat een muziekfragment begint 
Ik ken het begrip opmaat en ik kan een opmaat horen in een muziekfragment 

VS 308 weging 1  



Ik kan aan een akkoordsymbool zien of het akkoord majeur of mineur is 
Ik weet met welke toetsen je een willekeurig majeur/mineur akkoord speelt (Skillbox akkoordentrainer) 
Ik kan een akkoordprogressie lezen, ik hoor veranderingen in akkoordprogressies 
Ik kan bepalen of een gitarist clean of met een gitaareffect speelt 
Ik ken de gitaareffecten bending-chorus(gitaareffect)-delay-wahwah-distortion 
Ik ken het verschil tussen een bigband, een harmonieorkest en een symfonieorkest 
Ik ken het verschil tussen (on the) beat  en afterbeat  
Ik ken het verschil tussen een break en een fill (op een drumstel) 
Ik begrijp dat zang (vaak) en instrumenten (soms) emoties kunnen vertolken 
 

Eindtoets Alle bovenstaande leerdoelen én…. 
Ik weet de betekenis van a capella en ik kan het herkennen 
Ik weet wat een crescendo en een fade-out is en ik kan het herkennen 
Ik weet wat een four-on-the-floor beat is en ik kan het herkennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VS 309 weging 2   



H12 
Mainstream  

Skillbox: ritmetrainers-noteren 5, 6, 7 en 8 
 
 
 
 
 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 5, 6, 7, 8 en 12 
 
 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Elevator 
 
 
 
Skillbox: warming-up Columbus 
 
 
 
Skillbox: warming-up Moving 
 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 12 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 7 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 3  

5. Ik kan de        herkennen 

6. Ik kan de       herkennen 

7. Ik kan de        herkennen 

8. Ik kan de           herkennen 
 

5. Ik kan de          uitvoeren/spelen 

6. Ik kan de         uitvoeren/spelen 

7. Ik kan de       en         uitvoeren/spelen 

8. Ik kan de               uitvoeren/spelen 

12. Ik kan de        uitvoeren/spelen 
 
 

Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-bes1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen: halve rust, kwart rust punt, kwart noot/rust, 8e noot, hopfiguur, habanera 
Ik weet de lengte van: halve rust, kwart rust punt, kwart noot/rust, 8e noot, hopfiguur, habanera 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: b-c1-d1-dis1-e1-fis1-g1-a1-b1 
Ik kan notenwaarden lezen: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust, kwart noot punt 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten//rust, kwart noot punt 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-bes1-c2- 
Ik kan notenwaarden lezen: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust, kwart noot punt 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten/rust, kwart noot punt 
 
Ik kan herkennen: basgitaar, cello, drumstel, elektrische gitaar, piano, saxofoon, viool, synthesizer 
 
Ik kan herkennen: akoestische gitaar, basgitaar, bongo’s, conga, drumstel, elektrische gitaar, harp, hoorn, klarinet, 
luit, saxofoon, trombone, trompet, tuba, viool, synthesizer, claves, beatring, shaker 
 
Ik kan herkennen: basgitaar, drumstel, elektrische gitaar, piano, saxofoon, trombone, trompet, synthesizer 

DC 1 en 7  
weging 1 
 
 
 
 
 
DC 2 en 8 
weging 1 
 
 
 
 
 
 
DC 11 weging 1 
 
 
 
DC 11 weging 1 
 
 
 
DC 11 weging 1 
 
 
 
DC 12 weging 1 
 
DC 12 weging 1 
 
 
DC 12 weging 1 
  

  

Spelen: methode speelstuk 1+2 niveau 1-2-3-4 
Closer/Elevator/Columbus/Moving 

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 310 weging 2   

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 Idem methode speelstukken VS 311 weging 2   
Opdrachten noteren en herkennen 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1./8. Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
1./7./10. Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
2. Ik begrijp de betekenis van de 4/4 maatsoort-maataanduiding, ik weet hoe lang notenwaarden/rusten (ook 
met punt erachter) duren 
3. Ik kan in een voorgespeeld fragment een verbindingsboog plaatsen  

DC 13 weging 1   



4. Ik kan van een voorgespeeld fragment de maten/motieven in de juiste volgorde zetten 
5./9. Ik weet met welke toetsen je een slashakkoord (Dm/Bes) en een septiemakkoord speelt (Skillbox 
akkoordentrainer) 
6. Ik ken de lengte van alle (basis)notenwaarden en ritme-figuren samengesteld uit basisnotenwaarden 
6. Ik begrijp de betekenis van de 4/4 maatsoort-maataanduiding, ik kan het aantal tellen in de maat kloppend 

Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Inleiding: Ik kan meelezen met de geledingen (vorm-delen verse/chorus/tussenspel/bridge etc.) in een popsong 
1. Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
1. Ik ken het begrip motief 
2. Ik kan een verse (couplet) omzetten in letterschema (a-a’-b-b’-c) 
3. Ik kan een akkoordprogressie lezen en ik hoor of de akkoorden op/na de tel vallen 
4. Ik ken het begrip bridge, ik weet wat ik daar kan verwachten 
5. Ik ken de begrippen drop, filtering, four-on-the-floor beat 
Inleiding: ik ken de begrippen afterbeat, groove, riff, ik kan meelezen met vormschema, een akkoordprogressie, 
een geschreven muziekfragment en gitaartabs 
6a. Ik hoor verschillen in instrumentatie en ritmiek in het intro 
6b. Ik kan in een voorgespeeld fragment meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
7a. Ik kan een deel van een couplet/verse (deel van een song) omzetten in letterschema (a-b-c) 
7b. Ik ken het begrip falsetstem 
8a. Ik ken het begrip plagiaat 
8b. Ik ken de begrippen autotune, delay, vocoder 
Inleiding:  Ik kan meelezen met de geledingen (vorm-delen verse/chorus/tussenspel/bridge etc.) in een popsong 
9a.  Ik hoor welk ritme wordt gespeeld 
9b./9c. Ik hoor er veranderingen in een akkoord wordt gespeeld en hoe dat wordt gedaan 
10. Ik ken het begrip pre-chorus 
11. Ik ken het begrip groove, ik kan meelezen met geschreven muziekfragmenten 
12. Ik ken de onderdelen van een drumstel en de begrippen rimclick / four-on-the-floor beat 
13.  Ik kan bepalen of een gitarist clean of met een gitaareffect speelt 
13. Ik ken de gitaareffecten bending-delay-distortion-wah wah 

VS 312 weging 1   

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment: 
ik kan in de noten en notenwaarden lezen/benoemen 
ik weet op welke toetsen je (geschreven) noten speelt 
ik weet de lengtes van alle notenwaarden en ritme-figuren 
ik ken de betekenis van de verbindingsboog, de herhalingstekens, de opmaat 
 
Ik ken de begrippen (in alfabetische volgorde): 
afterbeat, akkoorden, autotune, backing vocals, ballad, bending, call and response, crescendo, delay, distortion, 
wah wah, drop, fade-in, fade-out, falset, featuring, filtering, four-on-the-floor beat, groove, motief, opmaat, 
rap, riff, tegenmelodie, unisono, vocoder  
 
Ik kan: 
majeur- en mineurakkoorden herkennen 
aan een akkoordsymbool zien wat de grondtoon van het akkoord is 
aan een akkoordsymbool zien wat de bastoon van het akkoord is 
aan een akkoordsymbool zien dat het een septiemakkoord is 
de tonen van een akkoord bepalen 

VS 313 weging 1  



 

een akkoordprogressie volgen 
maatsoorten herkennen 
afterbeat herkennen 
het effect autotune herkennen 
backing vocals herkennen 
bending herkennen 
call and response herkennen 
gitaareffecten delay, distortion wah wah herkennen 
fade-in en fade-out herkennen 
een falsetstem herkennen 
filtering herkennen 
een four-on-the floor beat herkennen 
een groove herkennen 
een motief herkennen 
rap herkennen 
een riff herkennen 
een tegenmelodie herkennen 
unisono herkennen 
een vocoder effect herkennen  
 

Eindtoets Alle bovenstaande leerdoelen VS 314 weging 2   



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     Havo 3               Vak Natuurkunde                           Schooljaar:  22/23     
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

V311 H1 Elektriciteit 
Elektrische energie 
Spanning en stroomsterkte 
Weerstand 
Schakelingen 
Veiligheid & transport 

S 3 
 

Nee 
 

Rekenmachine en Binas 

P312 practicum elektriciteit P 1 Nee  
     
     

2 
  

V321 H2 Licht 
Werking lens 
Afbeelden met licht 
Grote en kleine beelden 
Oog en bril 
Breking van licht 

S 3 
 

Nee 
 

Rekenmachine en Binas 

P322 practicum licht P 1 Nee  
     
     

3 
  

V331 H4 Beweging en kracht 
Snelheid 
Versnelling 
Diagrammen 
Krachten 
Hefbomen 

S 3 Ja Rekenmachine en Binas 

P332 practicum beweging en kracht P 1 Nee  
     
     

4 
  

V341 H5 Energie en technologie 
Energie in huis 
Energie en vervoer 
Energie en sport 
Energie opslag 
Energie voor de toekomst 

S 3 Ja Rekenmachine en Binas 

P342 practicum energie P 1 nee  
     
     

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     …3H………               Vak  ……Ne……..                           Schooljaar:  …22/23………………     
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Grammatica  
Hoofdstuk 1 t/m 3 

S 1 Nee  

Leesvaardigheid 1 
Hoofdstuk 1 en 2 

S 2 Nee Woordenboek 

     
     

2 
  

Spelling 
Hoofdstuk 2 t/m 4 

S 1 Nee  

Schrijfvaardigheid 
Column of een vergelijkbare opdracht 

P 1 Nee  

     
     

3 
  

Fictie 
Elke dag een druppel gif of een 
vergelijkbaar boek. 

S 1 Ja Woordenboek 

Woordenschat 
Hoofdstuk 1 t/m 3 

S 1 Ja  

     
     

4 
  

Leesvaardigheid 2 
Hoofdstuk 4 en 5 

S 2 Nee Woordenboek 

     
     
     

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar: 3HA                   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 1 N  
Ontwerpopdracht S/P 2 J  
Themaweek P 0 N O/V/G afsluiten 
     

2 
  

Training P 1 N  
Ontwerpopdracht S/P 2 J  
     
     

3 
  

Training P 1 N  
Portfolio P1 en P2 S/M 0 J  
Onderzoeksopdracht S/P 2 N Wedstrijd 
     

4 
  

Training P 1 N  
Ontwerp/onderzoeksopdracht S/P 2 J  
Portfolio P3 en P4 S/M 0 N  
     

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar:     3H               Vak: Scheikunde                           Schooljaar:  2022-2023     
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

H1 – Mengsels scheiden  
H2 – Chemische reacties 

S 1 Nee Gewone rekenmachine 

H3 – Bouw van stoffen S 1 Nee Gewone rekenmachine 
     
     

2 
  

(Verbrandings)reacties S 1 Nee Gewone rekenmachine 
Periodiek systeem 

     
     
     

3 
  

Chemisch rekenen 
 

S 1 Ja Gewone rekenmachine 
Periodiek systeem 

     
     
     

4 
  

Module S 1 Nee Gewone rekenmachine 
Binas 

     
     
     

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar: 3HA                                                                   Vak: Tekenen                                                                  Schooljaar:  2022-2023     
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Tekenpotlood – Voorbereiding S + P 1 Nee  
Tekenpotlood – Eindwerk  P 2 Nee  
     
     

2 
  

Krijtsoorten - Arts eXpression – 
Voorbereiding  

S + P 1 Nee  

Krijtsoorten - Arts eXpression – Eindwerk  P 2 Nee  
     
     

3 
  

Acrylverf – Voorbereiding  S + P 1 Nee  
Acrylverf – Eindwerk  P 2 Nee  
     
     

4 
  

Grafiek – Voorbereiding  S + P 1 Nee  
Grafiek – Eindwerk P 2 Nee  
     
     

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar: 3 havo                 Vak: Wiskunde                   Schooljaar: 2022/2023 
 

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

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
 

H1, Lineaire problemen S 2 N Gewone rekenmachine 
H2, Gelijkvormigheid S 2 N Gewone rekenmachine 
H3, Kwadratische problemen S 2 N Gewone rekenmachine 
     

2 
 

H4, § 2 t/m 4, Statistiek en procenten 
H6, Kwadratische vergelijkingen en 
ongelijkheden  

S 2 J Gewone rekenmachine 

     
     
     

3 
 

H5, Algebraïsche vaardigheden 
H7, Goniometrie 

S 2 J Gewone rekenmachine 

Wiskundige vaardigheden deel 1 S 1 J Geen  
     
     

4 
 

Splitsing in profielkeuze WA en WB     
Wiskunde A:  
H9 Spreiding, tellen en kans  

S 2 N Gewone rekenmachine 

Wiskunde B:  
H6, §5 Vergelijkingen en ongelijkheden 
H8, Allerlei verbanden 

S 2 N Gewone rekenmachine 

Wiskundige vaardigheden deel 2 S 1 N Gewone rekenmachine 
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