Aanpassing PTA Duits Leerjaar 3 en 4 basis 2019-2021
Vanwege het uitvallen van het reguliere lesprogramma vanaf maart 2020 (Covid-19)
dient het PTA voor het cohort 2019-2021 met terugwerkende kracht te worden
aangepast. In dit document wordt uitgelegd op welke manier we deze aanpassing op
een verantwoorde manier wensen te realiseren.
Algemene informatie leerjaar 3:
Voor het schoolexamen in leerjaar 3 heb je 4 tentamens gemaakt (4 x weging 1).
Daarnaast zou je verdeeld over het jaar nog maximaal 5 hoofdstuktoetsen gemaakt
moeten hebben. Vanwege het uitvallen van de lesmomenten zijn dit er maar 2.
Leerlingen die een van deze twee hoofdstuktoetsen gemist hebben moeten deze nog
inhalen. In leerjaar 4 komen er nog een aantal toetsen bij in PTA8.
Je schoolexamen in leerjaar 3 bestaat uit 4 tentamens en twee hoofdstuktoetsen,
waarvan het gemiddelde meetelt. De cijfers komen in Magister. Het gemiddelde van
al deze cijfers bepaalt je overgang naar leerjaar 4. De stof die getoetst zou worden in
de geschrapte onderdelen komt terug in de lesstof, Kapitel toetsen en PTA toetsen.

Naast je tentamens krijg je een opdracht, die je n.a.v een excursie naar een plaats in
Duitsland uitvoert. Onderwerp: praktische info zoeken, interview, beroepen zoeken,
kennis making met land en cultuur.
Er volgt geen cijfer, maar dit handelingsdeel moet met een ( v ) van voldoende
beoordeeld worden. Deze beoordeling komt in Magister. Vanwege het uitvallen van
de lesmomenten is de excursie niet doorgegaan, deze zal in 2020-2021 worden
ingehaald.

In leerjaar 4 heb je nog drie tentamens en vier hoofdstuktoetsen, waarvan het
gemiddelde meetelt. Met het gemiddelde eindcijfer ga je je eindexamen in.
Naast de tentamens in lj4 krijg je een opdracht, die je n.a.v. een van je stages
uitvoert. Dit handelingsdeel moet voldoende beoordeeld worden.
Gedurende het jaar oefen je spreek- en luistervaardigheid. Deze vaardigheden
worden in lj 3 en in lj 4 getoetst.

Bij elk tentamen is aangegeven wat je moet kennen en kunnen.
Na elk tentamen mag je een tentamen herkansen.
De hoofdstuktoetsen zijn uitgesloten van herkansing.

PTA 1: Toets leesvaardigheid
a. Wanneer: tentamenweek 1
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen: (eind lj A2)
Je kunt voorspelbare info vinden in alledaagse teksten..
Je begrijpt korte berichten.
Je begrijpt eenvoudige instructies.
Je kunt specifiek informatie vinden in eenvoudige teksten.
Je kunt betekenis van woorden uit context afleiden.
Je kunt de woordenboeken D/N en N/D passend gebruiken.

PTA 2: Toets luistervaardigheid
a. Wanneer: tentamenweek 2
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen: (eind lj A1)
Je luistert en begrijpt tv-, en geluidsopnames. Je begrijpt vertrouwde
woorden en basiszinnen. Je oefent kiezen en wegstrepen.

PTA 3: Toets gesprek- en spreekvaardigheid
a. Wanneer: tentamenweek 3
b. Duur van de toets: 10 minuten per leerling
c. Wat moet je kennen en kunnen: (eind lj A1)
Je kunt dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gebruiken. Je kunt
jezelf aan anderen voorstellen en je kunt vragen stellen en
beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar jij of hij/zij woont.
Je kunt iemand begroeten of afscheid van iemand nemen. Je kunt om
eenvoudige informatie vragen. Je kunt over je school vertellen. Je kunt
over je kleding vertellen en in een kledingwinkel om hulp vragen. Je
kunt over eten en drinken praten en je kunt bestellen in een restaurant.
Je kunt je kamer beschrijven.

PTA 4: Toets schrijf- en leesvaardigheid
a. Wanneer: tentamenweek 4
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:
Leesvaardigheid: zie tentamen 1
Schrijfvaardigheid: (A1)
Je kunt over jezelf schrijven in een mail/kaart.
Je kunt een sollicitatiebrief beginnen en afsluiten.
Je kunt over je sport schrijven.
Je kunt over je gezondheid schrijven.
Je kunt over je huis schrijven.
Je kunt een formulier invullen.

PTA 5: Opdracht bij een excursie.
a. Wanneer: dit spreken we samen af.
b. Duur van de opdracht: 2 keer 45 minuten
c. Wat oefen je:

Informatie zoeken; internet- en woordenboekgebruik, samenwerken,
vragen maken, nadenken over beroepen en over jezelf.

PTA 6: Hoofdstuktoetsen
Deze toetsen worden gedurende het schooljaar afgenomen.
Toetsduur per hoofdstuk 45 minuten. Het gemiddelde telt mee voor S.E.
.
Persönlichkeit en Horizont : Textbuch Kapitel 1
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 24 t/m 29.
 Je leert de Worthilfe Duits/Nederlands.
 Je leert de Sprechhilfe Nederlands/Duits.
 Je leert de Schreibhilfe Nederlands/Duits.
 Je kent het zwakke werkwoord: o.t.t.; ww met stam op s,ß,z;
ww met stam op d,t en de werkwoorden haben en sein.
 Je leert alle hoofdtelwoorden en de rangtelwoorden t/m 30ste.
 Je kent de vraagwoorden.
 Je kent de persoonlijke vnw. 1e naamval
 Je kent de bezittelijke vnw.
 Je kent het gebruik van de hoofdletters.
 Je kunt een znw vervangen door pvnw.

Horizont: Textbuch Kapitel 2
 Je leert de woorden en zinnen van blz.46 t/m 49
 Je leert de Worthilfe Duits/Nederlands.
 Je leert de Sprechhilfe Nederlands/Duits.
 Je leert de Schreibhilfe Nederlands/Duits.
 Je leert de trappen van vergelijking.

 Je kent de kloktijden.
 Je weet, wanneer en hoe je im, am , um gebruikt.
 Je kent het werkwoord werden.
 Je kent de belangrijkste voegwoorden.

Erlebnis : Textbuch Kapitel 3
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 66 t/m 71.
 Je leert de Worthilfe Duits/Nederlands.
 Je leert de Sprechhilfe Nederlands/Duits.


Je leert de Schreibhilfe Nederlands/Duits.

 Je kent de behandelde sterke ww. met a/ä en e/i/ie
 Je kent het voltooid deelwoord van de zwakke werkwoorden en van
haben, sein en werden.
 Je kent de v.t.t en de ww haben en sein.

Gut leben: Textbuch Kapitel 4
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 88 t/m 93
 Je leert de Worthilfe Duits/Nederlands.
 Je leert de Sprechhilfe Nederlands/Duits.
 Je leert de Schreibhilfe Nederlands/Duits.
 Je leert de bezittelijke voornaamwoorden
 Je kent het werkwoord möchten
 Je kent de ww: müssen,können, dürfen, wollen, mögen, wissen,
sollen

Zu Hause: Textbuch Kapitel 5
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 110 t/m 115
 Je leert de Worthilfe Duits/Nederlands.
 Je leert de Sprechhilfe Nederlands/Duits.

 Je leert de Schreibhilfe Nederlands/Duits.
 Je leert het voltooid deelwoord van de behandelde sterke
werkwoorden

De naamvallen en persoonlijke vnw 3e en 4e naamval behandelen we als we tijd over
hebben. Anders eerste periode lj 4 .

Leerjaar 4

PTA 7: Toets grammatica en leesvaardigheid
a.Wanneer: tentamenweek 5
b.Duur van de toets: 90 minuten
c.Wat moet je kennen en kunnen:
Grammatica: we herhalen de belangrijkste grammatica, behandelen
nieuwe. Hiervoor krijg je een grammaticaboekje en een werkboekje.
Leesvaardigheid (eind lj B1)
Zie tentamen 1. Verder:
Je kunt belangrijke informatie vinden en begrijpen.
Je begrijpt feitelijke info om passend te kunnen reageren.
Je begrijpt instructies.
Je herkent belangrijke punten over bekende onderwerpen.
Je kunt de betekenis van woorden afleiden door context.
Je kunt eenvoudige teksten lezen.

PTA 8: Toets gesprek- en spreekvaardigheid;
Luistervaardigheid.
a.Wanneer: tentamenweek 6
b.Duur van de toets: 15 minuten/ 90 minuten
c.Wat moet je kennen en kunnen:
Gesprek- en spreekvaardigheid (A2)
Je kunt een tekst begrijpelijk voorlezen.
Je kunt een gesprek voeren over de onderwerpen van lj 3 en
Je kunt over je stage vertellen.
Je kunt over je beroep vertellen.
Je kunt over je opleiding vertellen.
Je kunt een kamer /kaartjes reserveren.
Je kunt om informatie vragen.
Je kunt over je huis en omgeving vertellen.
Je kunt de weg vragen/ uitleggen.
Je kunt eten en drinken in een restaurant bestelen.
Je kunt je mening geven over eenvoudige zaken.
Luistervaardigheid (A2)
A1 en:
Je kunt voorspelbare info vinden in alledaagse onderwerpen.
Je kunt de belangrijkste punten vinden in kort, duidelijke en eenvoudige
boodschappen en aankondigingen.

Je kunt de betekenis van woorden uit context afleiden.
PTA 9: Toets schrijfvaardigheid
a. Wanneer: tentamenweek 7
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:
Schrijfvaardigheid (A2) Zie tentamen 4.
Je kunt over je stage schrijven.
Je kunt over je volgende opleiding schrijven.

PTA 10: Opdracht bij een stage naar keuze
a.Wanneer: eigen keuze, uiterlijk maart 2020
b.Duur van de opdracht: 90 minuten
c.Wat oefen je:
Je leert voorwerpen te benoemen in het Duits.
Je leert eigenschappen van jezelf in het Duits.
Je leert beroepen in het Duits.
Je leert opzoeken in het woordenboek/ lidwoordengebruik.

PTA 11: Hoofdstuktoetsen met leesvaardigheid
Deze toetsen worden gedurende het schooljaar afgenomen.
Toetsduur 45 minuten. Het gemiddelde telt mee voor S.E.

Kapitel 1, 2 + 3 & lezen
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 24 t/m 27
 Je oefent leesvaardigheid in de lessen en thuis, lees ook de leestips
op blz. 111 t/m 113

Kapitel 4, 5 + 6 & lezen
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 44 t/m 47
 Je oefent leesvaardigheid in de lessen en thuis, lees ook de leestips
op blz. 111 t/m 113

Kapitel 7, 8 + 9 & lezen
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 64 t/m 67
 Je oefent leesvaardigheid in de lessen en thuis, lees ook de leestips
op blz. 111 t/m 113

Examenidioom + lezen
 Je leert de woorden en zinnen van blz. 108 t/m 110 + 116 + 117
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Verantwoording kerndoelen PTA cohort 2019-2021
Kerndoel

Thema

PTA-onderdeel

MVT/K/1

Oriëntatie op leren en werken

Tijdens de lessen, tijdens
toetsmomenten en bij projecten.

MVT/K/2

Basisvaardigheden

Tijdens de lessen, tijdens
toetsmomenten en bij projecten.

MVT/K/3

Leervaardigheden in de
moderne vreemde talen

Tijdens de lessen, tijdens
toetsmomenten en bij projecten.

MVT/K/4

Leesvaardigheid

PTA1, PTA3, PTA7 en PTA8

MVT/K/5

Luister- en kijkvaardigheid

PTA4, PTA6

MVT/K/6

Gespreksvaardigheid

PTA2, PTA5

MVT/K/7

Schrijfvaardigheid

PTA3, PTA7, PTA8

