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Leeswijzer
PERIODE
•
•
•
•
•

3.1		
3.2		
3.3		
4.1		
4.2		

augustus-november 2019
december 2019 - maart 2020
april-juli 2020
augustus-november 2020
december 2020 - maart 2021

PTA TOETSEN
• PTA 3.x		 PTA toets in leerjaar 3 met doorlopende nummering (x)
• PTA 4.x		 PTA toets in leerjaar 4 met doorlopende nummering (x)

SCHOOLEXAMEN
• SE

Schoolexamen

SCHOOLONDERZOEKEN
• SO1		 Schoolonderzoek 1, leerjaar 3
• SO2		 Schoolonderzoek 2, leerjaar 4, periode 1
• SO3		 Schoolonderzoek 3, leerjaar 4, periode 2

VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE
• VSG3		
				
• VSG4.1		
				
• VSG4.2		
				

Voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen,
exclusief PTA 3.x toetsen, over het gehele leerjaar 3
Voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen,
exclusief PTA 4.x toetsen, over het leerjaar 4, periode 1
Voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen,
exclusief PTA 4.x toetsen, over het leerjaar 4, periode 2

Voor informatie over de eindtermen per vak zie www.examenblad.nl
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PTA: Klas 3 & 4
Zorg en Welzijn
Kader + Basis
SE
COHORT

2019-2021
PERIODE
3.1

+

3.2

4

Leerweg: Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg

EINDTERMEN

ONDERWIJSPROGRAMMA
INHOUD

P/ZW/1 De leerling kan
ondersteunen bij keuzes voor
een gezonde leefstijl
P/ZW/2 De leerling kan
ondersteunen bij het creëren
van een verzorgde, schone en
veilige leef- en werkomgeving.
P/ZW/3 De leerling kan
activiteiten organiseren en
begeleiden met als doel de klant
te activeren.
P/ZW/4 De leerling kan
ondersteunende handelingen
verrichten bij het zorg verlenen
aan de klant.

PTA 3.1 Deeltaken P/
ZW/1.1 – 1.3
De leerling kan informatie
geven over een gezonde
leefstijl. De leerling kan
een gezonde maaltijd
samenstellen, bereiden
en opdienen. De leerling
kan ondersteunen bij een
verantwoord voedings-en
bewegingspatroon en dagritme
PTA 3.2 Deeltaken P/
ZW/2.1 – 2.5
De leerling kan schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
De leerling kan textiel
verzorgen. De leerling
kan baliewerkzaamheden
verrichten. De leerling kan
ondersteunen bij het kiezen
van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het
gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen. De leerling kan bij
het inrichten van de ruimte
rekening houden met het
gebruik van de ruimte.
PTA 3.3 Deeltaken P/
ZW/3.1 – 3.3
De leerling kan een eenvoudige activiteit voor een
individu en groep voorbereiden. De leerling kan
een eenvoudige activiteit
met een individu en groep
uitvoeren. De leerling kan
een eenvoudige activiteit
met een individu en groep
afsluiten.
PTA 3.4 Deeltaken P/
ZW/4.1 – 4.5
De leerling kan ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten. De
leerling kan ondersteunen
bij het bewegen en verplaatsen. De leerling kan
eenvoudige EHBO technieken toepassen. De leerling
kan ondersteunen bij vaak
voorkomende ziekteverschijnselen. De leerling kan
toepassingen van ICT en
technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren
en gebruiken.

Wat moet je kennen
en kunnen?

TOETSVORM HERKANSING WEGING
JA/NEE?

Wat ga je hiervoor doen?

Schriftelijk
Praktisch
Mondeling

Ja*

1

Schriftelijk
Praktisch
Mondeling

Ja*
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PTA: Klas 3 & 4
Zorg en Welzijn
Kader + Basis
SE
COHORT

EINDTERMEN

Wat moet je kennen
en kunnen?

2019-2021

Leerweg: Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg
ONDERWIJSPROGRAMMA
INHOUD

TOETSVORM HERKANSING WEGING
JA/NEE?

Wat ga je hiervoor doen?

PERIODE
3.3

Keuzevak
De kandidaat kiest keuzevak 1.

PTA 3.3
De kandidaat voldoet aan
de eindtermen die horen bij
het gekozen keuzevak.
De kandidaat krijgt een
toets om aan te tonen dat
hij voldoet aan de eindtermen die horen bij het
gekozen keuzevak.

Schriftelijk
Praktisch
Mondeling

Ja*

1

PERIODE
4.1

Keuzevak 2
De kandidaat voldoet aan de
eindtermen die toebehoren aan
het gekozen keuzevak 2
Keuzevak 3
De kandidaat voldoet aan de
eindtermen die toebehoren aan
het gekozen keuzevak 3.

PTA 4.1.
De kandidaat voldoet aan
de eindtermen die horen bij
de gekozen keuzevakken.
De kandidaat krijgt een
toets om aan te tonen dat
hij voldoet aan de eindtermen die horen bij de
gekozen keuzevakken.

Schriftelijk
Praktisch
Mondeling

Ja*

1

PERIODE
4.2

Keuzevak 4
De kandidaat voldoet aan de
eindtermen die toebehoren aan
het gekozen keuzevak 3.

PTA 4.2.
De kandidaat voldoet aan
de eindtermen die horen bij
het gekozen keuzevak.
De kandidaat krijgt een
toets om aan te tonen dat
hij voldoet aan de eindtermen die horen bij het
gekozen keuzevak.

Mondeling

Ja*

1

CIJFER
SE

SO I
SO 2
SO 3
SE =

= (PTA 3.1. (weging 1) + PTA 3.2. (weging 1) + PTA 3.3. (weging 1) + VSG 3 (weging 1)) : 4
= (PTA 4.1. (weging 1) + VSG 4.1 (weging 1)) : 2
= (PTA 4.2. (weging 1) + VSG 4.2 (weging 1)) : 2
(SO1 + SO2 + SO3) : 3

*Er kan maar 1 PTA per jaar (voor alle AVO-vakken samen) herkanst worden aan het einde van ieder schooljaar.
** VSG : het VSG bestaat uit alle gemaakte proefwerken, overhoringen, werken en mondelinge beurten gedurende de genoemde periode.
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