PTA

3-VMBO Leerweg: Theoretisch
Vak: Duits

EXAMENJAAR 2019

01-10-2017
Toetsen, schriftelijk, mondeling, praktisch .
Code

Vorm

Periode

Inhoud (zie ook
vakwerkplan)

(

Duur
i n

Opmerkingen

Cijfer

Gewicht

min)
toetsen, opdrachten uit
hoofdstuk 9 van “Salzgitter
heute”

T1

S/M/P

10-50

1

toetsen, opdrachten uit
hoofdstuk 10 van “Salzgitter
heute”

T2

S/M/P

2

10-50

toetsen, opdrachten uit
hoofdstuk 11 van “Salzgitter
heute”

T3

S/M/P

3

10-50

toetsen, opdrachten uit
hoofdstuk 12 van “Salzgitter
heute”

10-50
T4

S/M/P

4

Proefwerkweektoets uit
“Salzgitter heute”
(Bepaling cijfer)
Eindcijfer SE :

90

werkwoorden haben,
sein (o.v.t. alle
vormen), 3e naamval:
het persoonlijk
voornaamwoord,
taalhandelingen
m.b.t. camping en
vakantie,
diagnostische- en
hoofdstuktoets
Kapitel 9*
sterke werkwoorden
met e/i wisseling
(o.t.t. alle vormen), 3e
naamval: lidwoord en
voorzetsels,
taalhandelingen
m.b.t. je
woonomgeving,
diagnostische- en
hoofdstuktoets
Kapitel 10*
sterke werkwoorden
met a/ä wisseling,
keuzevoorzetsels,
taalhandelingen
m.b.t. sport, een krant
maken,
diagnostische- en
hoofdstuktoets
Kapitel 11*
de voltooide tijd van
het werkwoord, het
geslacht van het
zelfstandig
naamwoord,
taalhandelingen
(Duitse liederen),
diagnostische- en
hoofdstuktoets
Kapitel 12*

1 decimaal

zie onder

1 decimaal

1
deci-m
aal

zie onder

zie onder

1 decimaal

zie onder

Verzamelde
grammatica

SE-cijfer

Voortschrijdend gewogen gemiddelde van alle so’s, toetsen, se’s en praktische opdrachten doorlopend van
leerjaar 3 tot en met leerjaar 4, afgerond op één decimaal.
Herkansingsregel
In het examenreglement, artikel 8, herkansing, is opgenomen dat de kandidaat recht heeft op maximaal één herkansing per lesperiode,
waarbij gekozen kan worden uit de kiesbare toetsen van alle examenvakken van de kandidaat. De toetsen die kiesbaar zijn voor herkansing
zijn in dit PTA aangemerkt met een *.

toets
SO Wörterliste
Oefenexamen
Praktische opdracht
Diagnostische toets
SO Baustelle
SO Quasselecke
SO Hören
SO Schreiben
SO Sprechen
SO Lesen
Tekstverklaren
Spreekvaardigheid
Hoofdstuktoets
Boekverslag
Kijk- en luistertoets (niet zijnde de SE 2 toets)

weging
1x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
3x

