
Instructie invulllen PTA onderbouw:

* Vul de tabbladen in volgens het voorbeeld. Leerlingen krijgen per vak 5 cijfers, inclusief eventuele praktische opdrachten. 

* De vakken Nederlands, Engels, Frans en Duits hebben de mogelijkheid 1 cijfer extra te geven, de toets buiten de toetsweken mag

 geen leerwerk bevatten (dus kan bijv. een luistertoets / leesvaardigheidstoets zijn).

* De brugklas krijgt in periode 1 en 2 een extra toetsmogelijkheid

* Toetsduur: 50, 75, 100 minuten (excl. tijdverlenging)

Voorbeeld: 

Vak: Algemene kennis

Niveau: brugklas

Methode: Algemene kennis deel 1

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 SO

de toekomst voorspellen met een glazen bol

glazen bollen die je krijgt 

van je docent

50 1

2 PW boeken lezen in tijden van Corona de titels van de boeken 

krijg je gedurende de les 

van je docent

100 2

3 PO hoe maak je het Maerlant zo duurzaam mogelijk bronnen zoeken via 

internet

nvt 2

4 MO presentatie over een onderwerp naar keuze 10 1

5 PW eindtoets over de stof van de laatste periode boek hoofdstuk 1 t/m 10, 

aantekeningen tijdens de 

les gemaakt

75 3

Opmerkingen:

Vak: aardrijkskunde

Niveau: brugklas

Methode: De Geo

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1.1 SO Zeeland (watersnoodramp en Deltawerken) voorbereiding Zeelandreis 30 1

1.2 PW Iran hoofdstuk 1 50 2

2 PW natuurlandschappen + klimaat en natuurlandschap in Europa hoofdstuk 2 en 6 50 2

3 PW Gambia + Brazilië hoofdstuk 3 en 8 50 2

4 PW natuurrampen Japan + Indonesië hoofdstuk 4 en 5 50 2

5.1 PO eigen omgeving hoofdstuk 7 n.v.t. 1

5.2 PW eigen omgeving in beeld hoofdstuk 7 50 2

Opmerkingen:

Topografie kan onderdeel uitmaken van een toets.

Bij elk hoofdstuk worden ook de bijbehorende basisboeknummers getoetst. 



Vak: Biologie

Niveau: brugklas

Methode: Nectar

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW onderzoeken en ontdekken hoofdstuk 1: paragraaf 1 

t/m 5 

50 2

2 PW bewegen hoofdstuk 2: paragraaf 1 

t/m 4 en 6 

50 2

3 PW waarnemen hoofdstuk 3: paragraaf 1 

t/m 4 en 6

50 2

4 PW je groene omgeving hoofdstuk 6: paragraaf 1 

t/m 4

50 2

mei - juni PO onderzoek in Blijdorp * hoofdstuk 4: paragraaf 1 

t/m 4 en 6 (zelfstudie)

dag 2

hele jaar practicum onderzoeken (planten en dieren) ** n.v.t. 50 1

5 PW planten hoofdstuk 5: paragraaf 1 

t/m 4                                                              

50 2

Opmerkingen:

Praktische vaardigheden kunnen in de bijbehorende toets worden gevraagd.

Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine (geen grafische), Nederlands woordenboek en geodriehoek/liniaal.

* Het maken van een verslag volgens de richtlijnen van de opdracht (zie stencil).

Dit is een groepsopdracht, waarbij samenwerking onderdeel is bij de beoordeling.

** In de eerste periode krijgen de leerlingen klassikale uitleg over microscopie en het maken van microscopie tekeningen.

De mictoscopie tekeningen worden beoordeeld met een cijfer.

Vak: Digitale Geletterdheid

Niveau: brugklas

Methode: GO21

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

week 49 PW praktijktoets office Office lessen GO21 50 n.v.t.

2 PW ICT-basisvaardigheden behandelde lessen GO21 50 n.v.t.

week 5 PO informatievaardigheden - poster lessen via Learnbeat n.v.t. n.v.t.

week 12 PO informatievaardigheden - animatie lessen via Learnbeat n.v.t. n.v.t.

week 23 PO informatievaardigheden - video lessen via Learnbeat n.v.t. n.v.t.

Opmerkingen:

Voor alle onderdelen is een voldoende of goed vereist om het vak succesvol af te kunnen ronden.

Een leerling krijgt als eindbeoordeling een voldoende wanneer alle onderdelen afgesloten zijn met minstens een voldoende. 

Een leerling krijgt als eindbeoordeling goed wanneer minstens drie van de beoordelingen goed zijn. 

Leerlingen werken wekelijks aan handelingsdelen binnen de te behandelen stof om hun voortgang te blijven monitoren.



Vak: Drama

Niveau: brugklas

periode toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PO presentatie "Dialogen" zie hieronder n.v.t. 1

2 PO the day after a natural disaster zie hieronder n.v.t. 2

3 PO scene van een engelstalig boek als film zie hieronder n.v.t. 1

4 PO hoe overleef ik de brugklas zie hieronder n.v.t. 2

Opmerkingen:

De PO's hebben een wisselende werkperiode die voorafgaan aan het toetsmoment.

Periode 1

Introductie in drama resulterend in een live voorstelling.

Periode 2

Een origineel live optreden over de dag na een natuurramp. 

Periode 3

Het kiezen van een gedeelte van een Engelstalig roman en dit tot filmscript verwerken

en uitleg over het maken van een creatieve film. 

Periode 4

Het maken van een filmpje (bijv. stopmotion) als wegwijzer: Hoe overleef ik het eerste jaar op het Maerlant. 

Vak: Engels

Niveau: brugklas

Methode: THINK 1

toetsweek toetsvorm inhoud te bestuderen stof duur weging

1 PW Unit 0 en 1 Unit 0 en 1 50 1

time, days, months, 

seasons, classroom 

language

2 PW Unit 2 en 3 Unit 2 en 3 50 2

3 PW Unit 4 en 5 Unit 4 en 5 50 2

4 PW Unit 6 en 7 Unit 6 en 7 50 2

5 PW Grammar Recap Unit 0-7 Grammar Unit 0-7 50 2

extra cijfer PO projecten zie hieronder n.v.t. 2

extra cijfer PO Reading File zie hieronder n.v.t. 2

Opmerkingen:

Alle toetsen hebben een onderdeel leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, behalve toetsweek 5.

Leerlingen dienen gedeelte van het boek thuis te lezen. 

Het leesdossier heeft minimaal één boektoets. 

Het cijfer van het leesportfolio komt online rond toetsweek 4.



Projecten:

Project 1: Show & Tell - geen cijfer - voor de kersvakantie

Project 2 - cijfer telt voor 33% mee - voor de meivakantie

Project 3a - cijfer telt voor 33% mee - voor toetsweek 5

project 3b - cijfer telt voor 33% mee - voor toetsweek 5

Reading File:

Boek 1: Gangsta Granny - cijfer telt voor 50% mee

Boek 2: eigen boek - cijfer telt voor 50% mee

Vak: Frans

Niveau: brugklas

Methode: Libre Service Junior

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

voor toetsweek 1SO * Unité 1 vocabulaire: apprendre 1,2 en 430 1

1 PW Unité 1 + leesvaardigheid vocabulaire, grammatica 50 1

2 PW Unité 2 + luistervaardigheid * vocabulaire, grammatica 50 2

3 PW Unité 3 + leesvaardigheid vocabulaire, grammatica 50 2

4 PW Unité 4 + spreekvaardigheid * vocabulaire, grammatica 50 2

extra toets SO * Unité 5 vocabulaire: apprendre 1, 2 

en 4

50 1

werkwoorden: aller, avoir, 

être en vouloir

5 PW Unité 5 vocabulaire, grammatica, 50 2

Opmerkingen:

Toetsonderdelen met een * worden tijdens de les afgenomen.

Vak: Geschiedenis

Niveau: brugklas 

Methode: Feniks LRN line

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

week 39 PO * historische vaardigheden zie opmerkingen n.v.t. 1

1 SO eerste boeren en Egypte 1.4 t/m 1.6 30 1

2 PW de Grieken 2.1 t/m 2.6 50 2

3 PW de Romeinen 3.1 t/m 3.6 50 2

4 PW de Franken 4.1 t/m 4.6 (zonder 4.5) 50 2

diverse deadlinesPO ** geloofsoorlogen toen en nu 5.3 en 5.4 (met 4.5) n.v.t. 1

5 PW stad in de Middeleeuwen en Renaissance hoofdstuk 6, 

aantekeningen (boek is 

niet leidend)

50 2

Opmerking:

De S.O. en PO's zijn niet herkansbaar. 



Projecten:

PO *

P.O. over Historische vaardigheden waarmee de leerlingen oefenen met bronnen, formuleren, leesvaardigheid, wat ons vak is, hoe leer je zoiets, zelfdiscipline en samenwerken.

Leerlingen ontvangen hierbij feedback en feedforward op het proces.

Inleverweek - diverse deadlines +  toetsweek 1, datum wordt nader bekend gemaakt.

PO **

Historische vaardigheden - Een schriftelijke analyse over de Middeleeuwse kruistochten en geloofsoorlogen nu.

Leerlingen kunnen in het online programma Peerscholar de opdracht maken en anoniem klasoverstijgend feedback ontvangen en –geven waarna zij hun eigen verslag verbeteren.

Inleverweek - indicatie: 31 mei - 4 juni

Deadline 1: het gehele gemaakte opdracht is geüpload in peerscholar.com

Deadline 2: tijdens de les wordt feedback gegeven en geplaatst op peerscholar.com.

Deadline 3: definitieve versie ingeleverd in peerscholar.com (De feedback is dan verwerkt om het gemaakte werk te verbeteren.)

Let op: de precieze data voor de deadlines worden nog bekend gemaakt door de docent(en) en staan in Peerscholar.

Vak: Nederlands

Niveau: brugklas

Methode: Talent 

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 1 50 1

2 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 2 50 1

3 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 3 50 1

week 13 PW leesvaardigheid n.v.t. 40 2

4 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 4 50 2

Week 23 PO fictiedossier n.v.t. n.v.t. 2

5 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 5 50 2

Vak: Kunst 

Niveau: brugklas

Methode: n.v.t.

periode toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PO knikkerbaan PowerPoint en inhoud 

lessen

n.v.t. 1

2 PO kleurenleer PowerPoint en inhoud 

lessen

n.v.t. 1

3 PO inkt PowerPoint en inhoud 

lessen

n.v.t. 1

4 PO escapisme PowerPoint en inhoud 

lessen

n.v.t. 1

5 PO typografie

PowerPoint en inhoud 

lessen

n.v.t.

1



Opmerkingen:

Het vak kunst heeft geen toets tijdens de toetsweken.

De volgorde van bovenstaande opdrachten is onder voorbehoud. 

Niet tijdig inleveren van een opdracht heeft consequenties voor het cijfer.

Een niet op tijd ingeleverde opdracht dient zelfstandig te worden ingehaald en ingeleverd voor de start van de nieuwe opdracht. 

Actieve participatie is bij alle opdrachten onderdeel van de beoordelingscriteria. 

Vak: Latijn

Niveau: brugklas

Methode: Disco

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

extra toets SO Disco 2 - 3 woorden en grammatica 50 1

1 PW + PV Disco 1 - 3 woorden, grammatica, 

tekst en cultuur

50 2

extra toets SO Disco 2 - 5 woorden en grammatica 50 1

2 PW Disco 2 - 5 morfologie en vocabulaire 50 2

3 PV Disco 2- 6 vertaalvaardigheid 50 2

4 PW + PV Disco 2 - 8 woorden, grammatica, 

tekst en cultuur

50 2

5 PW + PV Disco 2 -10 woorden, grammatica, 

tekst en cultuur

50 2

Opmerkingen:

De exacte leerstof wordt in de les gecommuniceerd en wijzigingen voorbehouden.

In elke periode wordt een proefvertaling (PV) gemaakt. 

De cijfers van deze proefvertalingen worden verwerkt in magister en geven een beeld van de voortgang.



Vak: LO

Niveau: brugklas

Methode: PSR + M

Periode ToetsvormOnderwerp Te bestuderen stof LessenWeging

1, 4 of 5 PO verspringen Thema (PSR), leskaarten, 

videobeelden en 

aangeboden stof uit de les.

3 1

2, 3 of 4 PO - instructievideoklimmen Thema (PSR), leskaarten, 

videobeelden en 

aangeboden stof uit de les.

4 1

2, 3 of 4 PO basketbal Thema (PSR), 

videobeelden en 

aangeboden stof uit de les.

4 1

2, 3 of 4 PO - demonstratiestoeien Thema (PSR), leskaarten, 

videobeelden en 

aangeboden stof uit de les.

4 1

2, 3 of 4 PO - (evt. 

inclusief 

groepsvid

eo)

bewegen en muziek Thema (PSR), 

instructievideos, 

videobeelden en 

aangeboden stof uit de les.

4 1

2, 3 of 4 PO + 

verslag 

(bewegin

gsanalyse

)

turnen Thema (PSR), leskaarten, 

videobeelden en 

aangeboden stof uit de les.

6 1

1, 4 of 5 PO softbal Thema (PSR), 

videobeelden, aangeboden 

stof uit de les en online-

lessen. 

4 1

Opmerking: 

De exacte perioden staan niet vast in de brugklas. Afhankelijk van het rooster hebben zij twee of vier uur les in een halfjaar.

De docent maakt per klas een schema zodra dit bekend is. 



Vak: Wiskunde

Niveau: brugklas

Methode: Getal en Ruimte

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW figuren hoofdstuk 1 50 1

tussentoe

ts 1

PW getallen en formules hoofdstuk 2 50 1

week van 

15/11

2 PW assenstelsels en grafieken hoofdstuk 3 50 1

tussentoe

ts 2

PW hoeken en symmetrie hoofdstuk 4 50 1

week van 

31/1

3 PW rekenen hoofdstuk 5 50 1

4 PW formules en letters  hoofdstuk 6 100 1

vlakke figuren hoofdstuk 7

5 PW herleiden en machten hoofdstuk 8 100 1

meten hoofdstuk 9


