Nederlands
Engels
Duits
Frans
Wiskunde

Wat te doen

Op niveau

PTA

10 tredes
10 tredes
8 tredes
9 tredes

7 behaald
7 behaald
6 tredes
6 behaald

Nee
Nee
Nee
Nee

9 tredes

7 tredes

Nee

Klas 3 bovenbouw Mavo
bespreekgeval
Trede vakken
6 behaald
6 behaald
5 behaald
5 behaald

Opmerking

8 tredes

Talen: als een leerling alle tredes haalt, dan hoeft hij/zij alleen de toets
te doen in elke vijfde trede. Wanneer een leerling een trede niet haalt,
dan wordt dit in de portal zichtbaar door een kruisje voor die trede. In
elke 5e trede, kan 1 niet behaalde trede worden herkanst.
Voor wiskunde geldt; wanneer een hoofdstuk onvoldoende is, moet de
herhaling worden gemaakt. Na het maken van drie hoofdstukken, mag
één onvoldoende worden herkanst.
Een leerling maakt per 2 thema's een toets. De toets telt mee voor het
PTA. Het gemiddelde van het PTA-cijfer klas 3 gaat mee naar klas 4.
Portal opdrachten tellen niet mee voor het PTA en zijn per 2 thema's
geclusterd. *1 thema staat op zichzelf, daarnaast zijn 6 thema's
gekoppeld, per twee thema's is er 1 beoordeling. In totaal zijn er dus 4
beoordelingen.

Thema vakken

Aardrijkskunde

4 thema's*

4 - 3 behaald

Ja

3 of minder behaald

Biologie

Economie

6 thema's
6 thema's

6 - 5 behaald
6 - 5 behaald

Ja
ja

4 of minder behaald
4 of minder behaald

Geschiedenis
Nask1
Nask2

7 them
6 thema's
6 thema's

7 - 5 behaald
6 - 5 behaald
6 - 5 behaald

ja
Ja
Ja

4 of minder behaald
4 of minder behaald
4 of minder behaald

Alles telt mee voor het PTA en PTA cijfer gaat voor een deel mee naar
jaar 4
5 van de 6 thema's tellen mee voor het PTA
Industriele samenleving + verzorgingsstaat is 1 toets/ eerste
wereldoorlog + tweede wereldoorlog is 1 toets (zie PTA)
4 van de 6 thema's tellen mee voor het PTA
4 van de 6 thema's tellen mee voor het PTA

Ja

Minder dan 8 behaald

Alles telt mee voor het PTA en PTA beoordelingen gaan mee naar jaar 4.
Bij niet kunnen deelnemen aan een onderdeel, moet een vervangende
opdracht worden gemaakt in overleg met de docent.

Alles telt mee voor het PTA. Bij niet kunnen deelnemen aan een
onderdeel, moet een vervangende opdracht worden gemaakt in overleg
met de docent.
wanneer iets niet voldoende is afgerond
Alles telt mee voor het PTA en PTA beoordelingen gaan mee naar jaar 4.
wanneer iets niet voldoende is afgerond

Praktijkvakken

BO

9 onderdelen

9 behaald (zie PTA)

KV1

8 opdrachten

8 behaald

ja

D&P

11 onderdelen

PTA leidend

Ja
Specialisatie

MC&C
Sportklas
Theater

De specialisatie moet
voldoende worden
afgesloten.

Als niet is voldaan aan de
(inspannings)verplichting.

Naast de Trede-/Thema en algemene vakken, dient de specialisatie
voldoende te worden afgesloten.

