Engels
Aanpassing PTA cohort 2019-2021
Vanwege het uitvallen van het reguliere lesprogramma vanaf maart 2020 (Covid-19) dient het PTA voor het cohort 20192021 met terugwerkende kracht te worden aangepast. In dit document wordt uitgelegd op welke manier we deze
aanpassing op een verantwoorde manier wensen te realiseren.

Leerjaar 3
Algemene informatie:
Voor je schoolexamen in leerjaar 3 heb je drie tentamens gemaakt (1x weging 1 en 2x weging 2). Daarnaast heb je
verdeeld over het jaar nog in totaal maximaal 8 PTA8 toetsen gemaakt. Vanwege het uitvallen van de lesmomenten,
zijn ook toets-inhaalmomenten komen te vervallen waardoor leerlingen niet alle 8 toetsen hebben kunnen maken. Om
deze reden is besloten het gemiddelde van de 4 hoogste cijfers uit deze PTA8 cijfers als één tentamencijfer met weging
1 mee te laten tellen in het PTA. In leerjaar 4 komen er nog een aantal toetsen bij in PTA8. In leerjaar 3 wordt PTA 4
Kijk – en luistervaardigheid geschrapt, deze vaardigheid wordt namelijk ook getoetst in leerjaar 4 in PTA 6.
Voor je schoolexamen in leerjaar 3 krijg je drie tentamens (1x weging 1 en 2x weging 2) en acht kleinere toetsen
waarvan het gemiddelde ook wordt meegenomen in je schoolexamencijfer. Het gemiddelde van al deze cijfers bepaalt
je overgang naar leerjaar 4. In leerjaar 4 krijg je drie tentamens (weging 2) en vijf kleinere toetsen waarvan het
gemiddelde ook meetelt voor het schoolexamencijfer. De stof die getoetst zou worden in de geschrapte onderdelen
(PTA8) komt terug in de lesstof, theme-toetsen en PTA toetsen.
Bij elk PTA onderdeel is aangegeven wat je daarvoor moet kennen en kunnen. Na iedere tentamenweek mag je één
schriftelijk tentamen herkansen. Alle andere toetsen (PTA 8 en mondeling) zijn uitgesloten van herkansing.

Wat moet ik voorbereiden, doen en leren voor elke toets:
1.
2.
3.
4.

Gebruik je boeken! Tekstboek: woorden, zinnen en grammatica leren, werkboek: oefeningen doornemen.
Aantekeningen (bijvoorbeeld m.b.t. grammatica) doornemen en leren.
Bij schrijfvaardigheidstoetsen: zorg dat je je woordenboeken bij je hebt!
Wanneer er staat dat je woorden en zinnen moet ‘kennen en kunnen’, wordt hiermee bedoeld dat je de woorden
en zinnen kunt verstaan, uitspreken, lezen en schrijven; daarnaast ken je de betekenis N-E en E-N uit je hoofd.

De tentamens/toetsen gaan over onderstaande onderwerpen:

1. PTA 1: Toets ‘Bridging the Gap Year 2’
a. Wanneer: Tentamenweek 1
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je hebt het alle ‘Words’ en vocabulary uit Bridging the Gap Year 2 geleerd (N-E en E-N) en kunt
deze vertalen en in een zin plaatsen

Je kent alle ‘Grammar’ uit Bridging the Gap Year 2 en kunt deze toepassen
Verleden tijd
Much and many
Vragen en ontkenningen in de verleden tijd
Voltooid tegenwoordige tijd
Bijwoorden
Bepalingen van plaats en tijd
Voegwoorden






Toekomende tijd

Lezen: Je kunt in korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen.
Je kunt een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen.
Je kunt de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een
website.
Je kunt korte, beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen.

2. PTA 2: Tentamen Spreekvaardigheid (‘Mondeling’)
a. Wanneer: Tentamenweek 2
b. Duur van de toets: 15-20 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je kunt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om jouw woonomgeving en de
mensen die je kent, te beschrijven.

Je kunt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om te beschrijven wat je in een boek
hebt gelezen of in een film hebt gezien.

Je kunt daarbij de inhoud beschrijven, de hoofdpersonen en de plaats van handeling.

Je kunt jouw mening geven en onderbouwen aan de hand van voorbeelden.

3. PTA 3: Tentamen Lees- en Schrijfvaardigheid
a. Wanneer: Tentamenweek 3
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je kunt korte, standaard mededelingen begrijpen, je kunt voorgedrukte kaarten begrijpen met
standaard boodschappen, je kunt dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst, je kunt
eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of folder lezen, je kunt jezelf een
idee vormen van de inhoud van een korte tekst, in het bijzonder als die visueel ondersteund
is. Je kunt in korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen en je
kunt eenvoudige en korte instructies begrijpen. Je kunt bovenstaande informatie verwerken in
een eenvoudig sms-je, email of briefkaart.
4. PTA 4: Tentamen Kijk- en Luistervaardigheid
a. Wanneer: Tentamenweek 4
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je kunt, terwijl je luistert en/of kijkt naar een tv-, video- of geluidsopname, de belangrijkste
punten vinden in korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen en aankondigingen. Hierbij
horen vragen die je tijdens het luisteren (en in de korte pauzes tussen de fragmenten) kunt
beantwoorden.

Je kunt de voorspelbare en relevante informatie vinden en begrijpen in de fragmenten die je
te horen en te zien krijgt.



Je kunt, tijdens het luisteren, de waarschijnlijke betekenis van woorden afleiden uit de context
en de hierbij behorende vragen (meerkeuze of open) beantwoorden.

Leerjaar 4
Algemene informatie:
Om je schoolexamen, waarmee je in leerjaar 3 gestart bent, in leerjaar 4 af te ronden krijg je nog drie tentamens die
elk 2 keer tellen. Daarnaast krijg je nog zes kleinere toetsen waarvan het gemiddelde ook meetelt voor het
schoolexamencijfer.

Bij elk PTA onderdeel is aangegeven wat je daarvoor moet kennen en kunnen. In april mag je één schriftelijk tentamen
(met weging 2) herkansen. Alle andere toetsen zijn uitgesloten van herkansing.

Wat moet ik doen en leren voor elke toets:
1.
2.
3.
4.

Gebruik je boeken! Tekstboek: woorden, zinnen en grammatica leren, werkboek: oefeningen doornemen.
Aantekeningen (bijvoorbeeld m.b.t. grammatica) doornemen en leren.
Bij schrijfvaardigheidstoetsen: zorg dat je je woordenboeken bij je hebt!
Wanneer er staat dat je woorden en zinnen moet ‘kennen en kunnen’, wordt hiermee bedoeld dat je de woorden
en zinnen kunt verstaan, uitspreken, lezen en schrijven; daarnaast ken je de betekenis N-E en E-N uit je hoofd.

De tentamens gaan over onderstaande onderwerpen:
1.

PTA 5: Toets Spreekvaardigheid (‘Mondeling’)
a. Wanneer: tentamenweek 5
b. Duur van de toets: 15-20 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:




2.

PTA 6: Tentamen Kijk- en Luistervaardigheid
a. Wanneer: Tentamenweek 6
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:





3.

Je kunt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om jouw woonomgeving en de
mensen die je kent, te beschrijven. Je kunt een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in
eenvoudige bewoordingen jouw familie en andere mensen, leefomstandigheden, jouw
opleiding en jouw huidige of meest recente baan te beschrijven.
Je kunt een korte presentatie geven over een vooraf gekozen en voorbereid onderwerp.

Je kunt, terwijl je luistert en/of kijkt naar een tv-, video- of geluidsopname, de belangrijkste
punten vinden in korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen en aankondigingen. Hierbij
horen vragen die je tijdens het luisteren (en in de korte pauzes tussen de fragmenten) kunt
beantwoorden.
Je kunt de voorspelbare en relevante informatie vinden en begrijpen in de fragmenten die je
te horen en te zien krijgt.
Je kunt, tijdens het luisteren, de waarschijnlijke betekenis van woorden afleiden uit de context
en de hierbij behorende vragen (meerkeuze of open) beantwoorden.

PTA 7: Tentamen Lees- en Schrijfvaardigheid
a. Wanneer: Tentamenweek 7
b. Duur van de toets: 90 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je kunt een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen en je kunt korte, eenvoudige
standaardbrieven of circulaires begrijpen. Je kunt eenvoudige informatie op een poster,
mededelingenbord of folder lezen en specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig,
alledaags materiaal. Je kunt eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen. Je
kunt specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten en de hoofdlijn onderscheiden van
eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een website. Je kunt korte, beschrijvende
teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. Je kunt eenvoudige, goed gestructureerde
instructies begrijpen.

4.

PTA 8: Proefwerk Theme 1 (Stepping Stones 3 VMBO-B)
a. Wanneer: Periode 1
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 1 (blz.17 en 18 TB)

Stone blz. 10 en 14 TB

GS (Grammar Survey) 6, 10 en 17

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 1 lezen en begrijpen

Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.

5.

PTA 8: Proefwerk Theme 2 (Stepping Stones 3 VMBO-B)
a. Wanneer: Periode 1
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 2 (blz. 29 en 30 TB)

Stone blz. 22 en 26 TB

GS (Grammar Survey) 23 en 27

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 2 lezen en begrijpen

Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.

6.

PTA 8: Proefwerk Theme 3 (Stepping Stones 3 VMBO-B)
a. Wanneer: Periode 2
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 3 (blz. 41 en 42 TB)

Stone blz. 34 en 38 TB

GS (Grammar Survey) 35 en 39

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 3 lezen en begrijpen



Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.

7.

PTA 8: Toets Filmverslag
a. Wanneer: Periode 2
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je hebt de film gezien, de opdrachten bij de film gemaakt en nagekeken en de hieruit
voortvloeiende samenvatting van het verhaal geleerd.
Je kunt de vragen over het verhaal beantwoorden, zowel meerkeuze vragen als open vragen
en daarnaast ook beknopte antwoorden op eigen mening vragen formuleren in eenvoudig
Engels.

8.

PTA 8: Proefwerk Theme 4 (Stepping Stones 3 VMBO-B)
a. Wanneer: Periode 3
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 4 (blz. 73 en 74 TB)

Stone blz. 66 en 70 TB

GS (Grammar Survey) 67 en 71

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 4 lezen en begrijpen



9.

Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.

PTA 8: Toets Schrijfvaardigheid
a. Wanneer: Periode 3
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:


Je kunt een korte, eenvoudige email, sms’je of ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het
zenden van vakantiegroeten. Je kunt op formulieren eenvoudige vragen over jezelf invullen,
bijvoorbeeld je naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

10. PTA 8: Proefwerk Theme 5 (Stepping Stones 3 VMBO-B)
a. Wanneer: Periode 4
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 5 (blz. 85 en 86 TB)

Stone blz. 78 en 82 TB

GS (Grammar Survey) 79 en 83

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 5 lezen en begrijpen
Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.
11. PTA 8: Proefwerk Theme 6 (Stepping Stones 3 VMBO-B)
d. Wanneer: Periode 4
e. Duur van de toets: 45 minuten
f. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 6 (blz. 97 en 98 TB)

Stone blz. 90 en 94 TB

GS (Grammar Survey) 91 en 95

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 6 lezen en begrijpen

Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.

12. PTA 8: Proefwerk Theme 1 (Stepping Stones 4)
a. Wanneer: periode 5
b. Duur van de toets: 45 minuten
d. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 1 (blz. 17 en 18 TB)

Stone blz. 10 en 14 TB

GS (Grammar Survey) 11 en 15

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 1 lezen en begrijpen
Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.
13. PTA 8: Toets Leesvaardigheid
a. Wanneer: periode 5
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Je kunt een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen en je kunt korte, eenvoudige
standaardbrieven of circulaires begrijpen. Je kunt eenvoudige informatie op een poster,
mededelingenbord of folder lezen en specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig,
alledaags materiaal. Je kunt eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen. Je
kunt specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten en de hoofdlijn onderscheiden van

eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een website. Je kunt korte, beschrijvende
teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. Je kunt eenvoudige, goed gestructureerde
instructies begrijpen.
14. PTA 8: Proefwerk Theme 2 (Stepping Stones 4)
a. Wanneer: Periode 5
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 2 (blz. 29 en 30 TB)

Stone blz. 22 en 26 TB

GS (Grammar Survey) 23 en 27

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 2 lezen en begrijpen

Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.
15. PTA 8: Proefwerk Theme 3 (Stepping Stones 4)
a. Wanneer: Periode 6
b. Duur van de toets: 45 min
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 3 (blz. 41 en 42 TB)

Stone blz. 34 en 38 TB

GS (Grammar Survey) 35 en 39

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 3 lezen en begrijpen
Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.
16. PTA 8: Toets Filmverslag
a. Wanneer: Periode 6
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:



Je hebt de film gezien, de opdrachten bij de film gemaakt en nagekeken en de hieruit
voortvloeiende samenvatting van het verhaal geleerd.
Je kunt de vragen over het verhaal beantwoorden, zowel meerkeuze vragen als open vragen
en daarnaast ook beknopte antwoorden op eigen mening vragen formuleren in eenvoudig
Engels.

17. PTA 8: Proefwerk Theme 4 (Stepping Stones 4)
a. Wanneer: Periode 6
b. Duur van de toets: 45 min
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 4 (blz. 83 en 84 TB)

Stone blz. 76 en 80 TB

GS (Grammar Survey) 77 en 81

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 4 lezen en begrijpen
Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.
18. PTA 8: Toets Schrijfvaardigheid
a.
b.
c.

Wanneer: Periode 7
Duur van de toets: 45 minuten
Wat moet je kennen en kunnen:



Je kunt een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van
vakantiegroeten. Je kunt op standaardformulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld
je naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier. Je kunt korte,
eenvoudige notities en boodschappen opschrijven en je kunt een zeer eenvoudige
persoonlijke brief of email schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

19. PTA 8: Proefwerk Theme 5 (Stepping Stones 4)
a. Wanneer: Periode 7
b. Duur van de toets: 45 min
c. Wat moet je kennen en kunnen:

Vocabulary Theme 5 (blz. 95 en 96 TB)

Stone blz. 88 en 92 TB

GS (Grammar Survey) 89 en 93

Lezen: je kunt teksten van het niveau zoals aangeboden in Theme 5 lezen en begrijpen
Schrijven: je kunt bij het schrijven van korte berichten/briefjes over eenvoudige alledaagse
situaties de verworven kennis van grammatica en de stones toepassen.
20. PTA 8: Toets Examentaal
a. Wanneer: Periode 7
b. Duur van de toets: 45 minuten
c. Wat moet je kennen en kunnen:


Je kent de vaak in examens gebruikte uitdrukkingen, zegswijzen en verbindingswoorden uit
het boekje “Examentaal” uit je hoofd. Je kunt de betekenis ervan geven en je kunt deze
uitdrukkingen, zegswijzen en verbindingswoorden op een juiste manier toepassen.

Engels in schema
Leerjaar

Tentamenweek

Onderdeel

3

Tentamenweek
1
Tentamenweek
2
Tentamenweek
3
Tentamenweek
4

PTA1

Tentamenweek
5
Tentamenweek
6
Tentamenweek
7

PTA5

3
3
3

4
4
4
3+4

PTA2
PTA3
PTA4

PTA6
PTA7
PTA8

Hoofdstuk
Tentamen ‘Basiskennis
Grammatica & Idioom’
Tentamen
Spreekvaardigheid
Tentamen Lees- en
Schrijfvaardigheid
Tentamen Kijk- en
Luistervaardigheid
Tentamen
Spreekvaardigheid
Tentamen Kijk- en
Luistervaardigheid
Tentamen Lees- en
Schrijfvaardigheid
Gemiddelde van 4+5= 9
toetsen

Schoolexamen (SE) /
Eindexamen (CSE)
SE

Gewicht

SE

2

SE

2

SE

2

SE

2

SE (CSE)

2

SE (CSE)

2

SE

1

1

Cijfer

Verantwoording kerndoelen PTA cohort 2019-2021
Kerndoel
MVT/K/1

Thema
Oriëntatie op leren en werken

MVT/K/2

Basisvaardigheden

MVT/K/3

Leervaardigheden

MVT/K/4
MVT/K/5
MVT/K/6
MVT/K/7

Leesvaardigheid
Luister- en kijkvaardigheid
Gespreksvaardigheid
Schrijfvaardigheid

PTA-onderdeel
Tijdens de lessen, tijdens toetsmomenten en bij
projecten.
Tijdens de lessen, tijdens toetsmomenten en bij
projecten.
Tijdens de lessen, tijdens toetsmomenten en bij
projecten.
PTA1, PTA3, PTA7 en PTA8
PTA4, PTA6
PTA2, PTA5
PTA3, PTA7, PTA8

