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Voor de volgende toetsen zijn er geen afwijkingen ten opzichte van het PTA. Dat betekent dat ze 

ingeroosterd worden in de toetsweek die vanaf 6 mei op school wordt afgenomen conform de 

veiligheidsvoorschriften die dan gelden. 

 

 

 

 

 

Voor de volgende onderdelen zijn er afwijkingen of aanvullende opties of mededelingen ten opzichte 
van het PTA. Tenzij anders vermeld, worden ze eveneens ingeroosterd in de toetsweek die vanaf 6 mei 
op school wordt afgenomen conform de veiligheidsvoorschriften die dan gelden.  



Leerlingen van de Monnikskap nemen in alle gevallen waar een afwijking is aangegeven, contact op 
met hun docent; daar waar nodig wordt maatwerk toegepast. 
 

Facultatief: Leesvaardigheid Duits, Engels, Frans 

Een extra SE-toets leesvaardigheid1 na 6 mei volgens rooster, vorm: schriftelijk, duur: 150 min.  

Deze toetsen zijn facultatief: je kunt je tot vrijdag 24 april inschrijven voor deze toetsen op de vaksite 

Toetsing en Examinering in Itslearning.  

Als je het SE maakt telt dit cijfer voor 1/3 mee in de bepaling van je eindcijfer, ongeacht het resultaat 

dat je voor dit SE behaalt. De andere SE’s, d.w.z. de SE’s die in het PTA staan, tellen voor 2/3 mee in 

de bepaling van het eindcijfer. Doe je niet mee aan deze extra toets, dan wordt je eindcijfer bepaald 

door de SE’s die in het PTA staan. 

Motivatie: sommige leerlingen hebben voor een goed eindcijfer hun hoop gevestigd op 

leesvaardigheid, een onderdeel dat alleen in het CE, niet of nauwelijks in het SE getoetst wordt. Nu 

het CE weggevallen is, willen we de leerlingen alsnog de kans geven te laten zien wat ze waard zijn op 

het gebied van leesvaardigheid. 

 

Duits (mondeling) 

 
Deze mondelinge toets wordt vóór de meivakantie afgenomen via een videoverbinding met de 
docent. De toets wordt ingeroosterd in de laatste 2 weken voor de meivakantie; dit rooster wordt 
uiterlijk vrijdag 3 april gepubliceerd. 
 

Frans (mondeling) 

 
Deze mondelinge toets wordt vóór de meivakantie afgenomen via een videoverbinding met de 
docent. De toets wordt ingeroosterd in de laatste 2 weken voor de meivakantie; dit rooster wordt 
uiterlijk vrijdag 3 april gepubliceerd. 
 

Nederlands 

 
Vorm wordt: schriftelijk (een op de individuele leerling aangepaste toets), duur: 60 min., 

ingeroosterd in de toetsweek na 6 mei. 

Motivatie: veiligheid van docenten (examinatoren en assessors) en leerlingen is hiermee gediend. 

Een video-afname van dit SE is te fraudegevoelig. Schriftelijke afname biedt bovendien garanties voor 

zowel leerlingen als hun docenten. 

 

  

                                                           
1
 Het kan zijn dat er t.a.v. dit onderdeel nog landelijke kaders worden afgesproken. Mocht dat gebeuren, dan 

stellen we betrokkenen z.s.m. op de hoogte. 



Geschiedenis 

 
Inhoud wordt: Historische Contexten (Republiek, Verlichting, Duitsland en Koude Oorlog), de daarbij 

behorende hoofdstukken uit het bovenbouwboek (hoofdstuk 5 tm 13) en de daarbij horende 

Tijdvakken en Kenmerkende Aspecten 

Duur wordt: 120 min. 

Deze toets is facultatief: tot vrijdag 24 april inschrijven voor deze toetsen op de vaksite Toetsing en 

Examinering in Itslearning. Als je het SE maakt telt dit cijfer voor 12,5% mee in de bepaling van je 

eindcijfer, ongeacht het resultaat dat je voor dit SE behaalt. De andere SE’s tellen voor 87,5% mee in 

de bepaling van het eindcijfer. Doe je niet mee aan deze toets, dan wordt je eindcijfer bepaald door 

de overige SE’s die in het PTA staan.  

Motivatie: In 6V is alle stof al getoetst en zijn de eindtermen gehaald. Het laatste SE zou een 

voorbereiding zijn op het CE en qua stof herhaling. De sectie acht het niet persé noodzakelijk nog een 

SE-cijfer te creëren. Er kan op grond van de reeds behaalde SE-resultaten een prima oordeel worden 

gegeven over de betreffende leerlingen. Met deze optie geef je de leerlingen een kans nog een cijfer 

te halen (waar er eigenlijk nog twee kwamen) óf om het vak per direct af te sluiten. Tevens voorkomt 

het een grote groep leerlingen die allemaal op school een SE moet maken en ruimte om zich als 

leerling ergens anders op te concentreren in deze bijzondere tijd. Maatwerk dus. 

 

NLT 

 

 
Deze laatste SP wordt niet meer afgemaakt. Er zijn dan slechts cijfers behaald voor 9 modules (i.p.v. 

11); daarvan mag je er nog één (>= cijfer 4) schrappen. Eindcijfer wordt dan berekend op basis van 8 

cijfers.  

Motivatie: in 4V is door omstandigheden al een module vervallen en de laatste module hebben de 

leerlingen niet kunnen afronden omdat dit niet op afstand aan te bieden is. Met de resterende 

afgeronde 9 modules is aan de eis om uit alle 4 vakspecifieke domeinen minimaal één subdomein af 

te dekken, voldaan. 

 

LOB 

 
De deadline blijft ongewijzigd. Het aantal in te leveren activiteiten wordt teruggebracht van 3 naar 2. 
 

  



Profielwerkstuk 

 
De PWS-presentaties moeten in digitale vorm in MS Teams voor de meivakantie (i.c. uiterlijk 

donderdag 23 april) worden uitgevoerd. De leerlingen maken hiervoor zelf een afspraak met 

hun begeleider(s). De presentatie telt voor 20% mee in het eindcijfer voor het PWS; bij de 

beoordeling wordt rekening gehouden met het ontbreken van publiek.  
 

LO 

 
De meeste leerlingen hebben sportoriëntatie al voor de sluiting van de school afgesloten. Een aantal 
leerlingen heeft nog 1 of 2 onderdelen open staan en zal daarvoor uiterlijk donderdag 23 april per 
onderdeel een sportverslag van 2 pagina’s moeten aanleveren conform instructies van de LO-docent. 
 


