
 

 

 

 

 



 

Verklaring van de afkortingen in het PTAprogramma (kolomuitleg) 

SE/data: In deze kolom staat in welke SE-periode het schoolexamen wordt afgenomen. Hiervoor wordt een SE rooster gemaakt. Noteer in je agenda 

wanneer het SE is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen.  De SE-periode waarin de meeste schoolexamens afgenomen worden zijn voor leerjaar 3: 

week 46, week 8 en week 25/26. De herkansingen vinden plaats op 20 maart 2018.  

Exameneenheid: Dit is vooral belangrijk voor de school die alles goed moet vastleggen voor jouw SE. In deze kolom wordt verwezen naar het 

examenprogramma.  De K:  betekent dan "Kerndoel" zoals in het examenprogramma staat omschreven. (soms staat de afkorting van het vak nog voor het 

kerndoel bv WI/K5 = wiskunde kerndoel 5)  De examenprogramma's voor alle vakken zijn te vinden op  www.examenblad.nl. Leerstof In deze kolom staat 

aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar en/of 

vraag nadere informatie aan de docent. 

Toetsvorm: In deze kolom kun je zien of een schoolexamen S: schriftelijk, M: mondeling, V: verslag of  P: praktisch is. Een toets kan ook een H:  

handelingsopdracht zijn . Voor elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je moet het wel ‘naar behoren = voldoende' gemaakt 

zijn.  Wat ‘naar behoren = voldoende’ betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets anders zijn. Hoewel je er geen cijfer voor krijgt 

ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in de problemen. Als je niet alles voldoende afsluit kun je niet over 

naar leerjaar 4. 

Toetsduur: In deze kolom kun je zien hoeveel tijd je hebt voor een schoolexamen. 

Gewicht toets: Hier kun je zien hoe zwaar een schoolexamen meetelt in de berekening van het cijfer van je SE. Sommige schoolexamens tellen 1 keer mee, 

maar er zijn ook schoolexamens die 2 of zelfs nog meer keer meetellen. 

Herkansing: Ja/nee Soms heb je het recht om een schoolexamen in een vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor het schoolexamen verbeteren. 

Het hoogste cijfer telt. Alleen de schoolexamens met ‘Ja’ kun je herkansen. 

Beoordeling: In deze kolom kun je zien wat voor soort beoordeling je krijgt, bijvoorbeeld een  C: een cijfer of een B: 'naar behoren/voldoende'.  

Opmerkingen In deze kolom staat soms extra informatie die handig is om te weten. 

  



BIOLOGIE     2019 - 2020 

Leerjaar 3 TL 

Periode Ex.e Leerstof Tv Td W Hk C of Nb Opmerking 

I 
 

K4 T1: Organen en cellen S 60 min 1 N C  
K4 T1: microscopisch practicum PO 75 min 1 N C  

 

Periode Ex.e Leerstof Tv Td W Hk C of 
Nb 

Opmerking 

II K10,12,13 T2: Voortplanting en ontwikkeling S 60 min 1 N C  

 

Periode Ex.e Leerstof Tv Td W Hk C of Nb Opmerking 

III K4,5,6,7,13 T3,4: Erfelijkheid, Ordening en Evolutie S 60 min 1 N C  

K5 T5: Regeling S 60 min 1 N C  

 

Periode Ex.e Leerstof Tv Td W Hk C of 
Nb 

Opmerking 

 
IV 
 
 

K4,9,11 T5,6,7,8: Regeling, Zintuigelijke waarn, Stevigheid en bew. en 
Gedrag   Dit was de toets 

S 60 min 2 N C  

K4,9,11/ 
V2 

T5,6,7,8: Regeling, Zintuigelijke waarn, Stevigheid en bew. en 
Gedrag   Dit wordt de toets; V2 van de laatste toets is toegevoegd 

S 60 min 2 N C  

K3/V3 Presentatie over deel van de leerstof: digitaal aangeleverd PO n.v.t. 1 J C  
K11/V2 T8: Gedrag PO vervalt; V2 van PO wordt toegevoegd 

hierboven(groen)  
PO 75 min 1 N C  

 

Voor uitleg van afkortingen en meer informatie zie tabblad "Kolomuitleg". 

 


