
PTA-overzicht

leerjaar 4

2022 - 2023
Horeca, Bakkerij en Recreatie - Duits - economie - Engels - LO - Nederlands - wiskunde



Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Duits
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Persoonlijke correspondentie
- je oefent met het schrijven van informele mails/brieven, lezen van
mails/brieven, oefenen gebruik woordenboek

- lesmateriaal: reader persoonlijke correspondentie in classroom
- tijdens het SE Persoonlijke correspondentie  mag je gebruik maken van
een woordenboek NE-DU

TSE 90 min 1 ja B43h MVT
/B/7

2

Wk 51

SE leesvaardigheid
- je oefent met het lezen van diverse teksten betreffende verschillende
onderwerpen. Deze zijn grotendeels terug te vinden in classroom

- (Cito) leesopdrachten oefenen op examen oefensites
- oefenen gebruik woordenboek en diverse soorten vragen zoals multiple
choice en open vragen

- tijdens het SE leesvaardigheid  mag je gebruik maken van een
woordenboek DU-NE

TSE 45 min 1 ja B42h MVT
/B/4

MVT/
B/4

2

Wk 5

SE Kijk/luister
- je oefent met luisteren en kijk/luisteren van diverse teksten/programma’s
met verschillende accenten en evt. bijgeluiden in de Duitse taal met
multiple choice vragen ter controle van het begrijpen van de taal in o.a.
Duitstalige radio / tv / film zonder Nederlandse ondertiteling

- (Cito) luister- & kijkopdrachten oefenen op examen oefensites

TSE 60 min 1 ja B41h MVT
/B/5

MVT/
B/5



3

Wk 10

SE spreekvaardigheid
- je bereidt je voor door het maken van een werkstuk (onderwerp in
overleg met docent) en dan presenteer je dit  waarbij ook vragen in het
Duits worden gesteld

- hierbij worden verschillende vaardigheden gebruikt als praten, lezen en
schrijven en daarnaast nog gebruik woordenboek. Cijfer wordt gebaseerd
het mondelinge gedeelte

- lesmateriaal in classroom

MSE 30 min
per

tweetal

1 nee B44 MVT
/B/6

3

Wk 14

Verplicht handelingsdeel mediadossier + kerstmarkt (of vervangende
opdracht). Elk onderdeel moet minstens een V zijn

Maken van een mediadossier op basis van lezen en kijken/luisteren naar
films

Voor kerstmarkt (of vervangende opdracht) is er een reader in classroom

HD 1 lesuur
per

week

O/V/G nee B45 MVT
/B/3

MVT/
B/3
t/m

7

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-kb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Duits
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Persoonlijke correspondentie
- je oefent met het schrijven van informele mails/brieven, lezen van
mails/brieven, oefenen gebruik woordenboek

- lesmateriaal: reader persoonlijke correspondentie in classroom
- tijdens het SE Persoonlijke correspondentie mag je gebruik maken van
een woordenboek NE-DU

TSE 90 min 1 ja K43h MVT
/K/7

2

Wk 50

SE leesvaardigheid
- je oefent met het lezen van diverse teksten betreffende verschillende
onderwerpen. Deze zijn grotendeels terug te vinden in classroom

- (Cito) leesopdrachten oefenen op examen oefensites
- oefenen gebruik woordenboek en diverse soorten vragen zoals multiple
choice en open vragen

- tijdens het SE leesvaardigheid  mag je gebruik maken van een
woordenboek DU-NE

TSE 45 min 1 ja K42h MVT
/K/4

MVT/
K/4

2

Wk 5

SE Kijk/luister
- je oefent met luisteren en kijk/luisteren van diverse teksten/programma’s
met verschillende accenten en evt. bijgeluiden in de Duitse taal met
multiple choice vragen ter controle van het begrijpen van de taal in o.a.
Duitstalige radio / tv / film zonder Nederlandse ondertiteling

- (Cito) luister- & kijkopdrachten oefenen op examen oefensites

TSE 60 min 1 ja K41h MVT
/K/5

MVT/
K/5



3

Wk 10

SE spreekvaardigheid
- je bereidt je voor door het maken van een werkstuk (onderwerp in
overleg met docent) en dan presenteer je dit  waarbij ook vragen in het
Duits worden gesteld

- hierbij worden verschillende vaardigheden gebruikt als praten, lezen en
schrijven en daarnaast nog gebruik woordenboek. Cijfer wordt gebaseerd
op het mondelinge gedeelte

- lesmateriaal in classroom

MSE 30 min
per

tweetal

1 nee K44 MVT
/K/6

3

Wk 14

Verplicht handelingsdeel mediadossier + kerstmarkt (of vervangende
opdracht). Elk onderdeel moet minstens een V zijn.

Maken van een mediadossier op basis van lezen en kijken/luisteren naar
films

Voor kerstmarkt (of vervangende opdracht) is er een reader in classroom

HD 1 lesuur
per

week

O/V/G nee K45 MVT
/K/3

MVT/
K/3
t/m

7

Berekening eindcijfer schoolexamen (K41h + K42h + K43h + K44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-bb                            Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: economie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1
Wk 45

Consumptie/Consumentenorganisaties en Recht
Hoofdstuk 2 + SE stof

TSE 45 min 1 ja B41h x

2
Wk 51

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H3) + SE stof

TSE 45 min 1 ja B42h x

2
Wk 5

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H4) + SE stof

TSE 45 min 1 ja B43h x

3
Wk 10

Handelingsdeel
(Milieu, Overheid en Verzekeren, zie classroom) + SE stof

- collage milieu maken

HD 90 min O/V/G ja B44 x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B35h + B41h + B42h + B43h) : 4

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: NaSk
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1
Wk40

Consumptie/Consumentenorganisaties en Recht
Hoofdstuk 2 + SE stof

TSE 45 min 1 ja K41h x

1
Wk45

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H3) + SE stof

TSE 45 min 1 ja K42h x

2
Wk5

Arbeid en Productie
Hoofdstuk productie (H4) + SE stof

TSE 45 min 1 ja K43h x

3
Wk10

Handelingsdeel (Milieu, Overheid en Verzekeren) + SE stof
- collage milieu maken

HD O/V/G ja K44 x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K35h + K41h + K42h + K43h) : 4

Bijzonderheden: SE stof zie toereiking SLO



Regius College vmbo-bb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Kijk/luister
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en
luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse
ondertiteling

- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en
leer je verschillende accenten verstaan.

TSE 60 min 1 ja B41h MV
T/B
/5

MV
T/B
/5

1

Wk 45

SE leesvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw leesvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het lezen van
artikelen/boeken/websites/(Cito)leesopdrachten

TSE 45 min 1 ja B42h MV
T/B
/4

MV
T/B
/4



over verschillende onderwerpen
- te oefenen met het gebruik van het woordenboek

Tijdens het oefenen krijg je verschillende soorten vragen.
Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google
Classroom.

Tijdens het SE Leesvaardigheid mag je gebruik maken van
een woordenboek EN-NE.

2

Wk 5

SE Persoonlijke correspondentie
Voor dit schoolexamen oefen je jouw schrijfvaardigheid
door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning

- het schrijven van verschillende teksten
- te oefenen in het gebruik van het woordenboek
- te oefenen in het maken van goede zinnen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google
Classroom. Tijdens het SE Persoonlijke correspondentie mag
je gebruik maken van een woordenboek NE-EN.

TSE 90 min 1 ja B43h MV
T/B
/7

3

Wk 10

SE Gespreksvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw gespreksvaardigheid
door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te
maken volgens persoonlijke planning

- te spreken over jezelf / familie / vakanties / school /
vervolgopleiding

- foto’s te beschrijven en je mening daarover te
geven of een verhaal erbij te vertellen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google

MSE 15 min
per

tweetal

1 nee B44 MV
T/B
/6



Classroom.

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h + B42h + B43h + B44) : 4

Bijzonderheden: MVT/B/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.

Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-kb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat
doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 40

SE Kijk/luister
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse ondertiteling
- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en leer je
verschillende accenten verstaan.

TSE 60 min 1 ja K41h MVT
/K/5

MVT/
K/5

1

Wk 45

SE leesvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw leesvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het lezen van artikelen/boeken/websites/(Cito)leesopdrachten
over verschillende onderwerpen

- te oefenen met het gebruik van het woordenboek

TSE 45 min 1 ja K42h MVT
/K/4

MVT/
K/4



Tijdens het oefenen krijg je verschillende soorten vragen. Veel van de
oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom.

Tijdens het SE Leesvaardigheid mag je gebruik maken van een
woordenboek EN-NE.

2

Wk 5

SE Persoonlijke correspondentie
Voor dit schoolexamen oefen je jouw schrijfvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning

- het schrijven van verschillende teksten
- te oefenen in het gebruik van het woordenboek
- te oefenen in het maken van goede zinnen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom. Tijdens
het SE Persoonlijke correspondentie mag je gebruik maken van een
woordenboek NE-EN.

TSE 90 min 1 ja K43h MVT
/K/7

3

Wk 10

SE Gespreksvaardigheid
Voor dit schoolexamen oefen je jouw gespreksvaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens
persoonlijke planning

- te spreken over jezelf / familie / vakanties / school /
vervolgopleiding

- foto’s te beschrijven en je mening daarover te geven of een
verhaal erbij te vertellen

Veel van de oefeningen zijn terug te vinden in Google Classroom.

MSE 15 min
per

tweetal

1 nee K44 MVT
/K/6

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h + K42h + K43h + K44) : 4

Bijzonderheden / toegestane hulpmiddelen: MVT/K/1 en 2 worden in het LOB afgetoetst.
Herkansingsmomenten worden centraal geregeld.



Woordenboeken bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.



Regius College vmbo-bb                      Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR bijzondere keuken
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

PvB 1

Theorie hoofdstuk 1 t/m 3
Nederland
Frankrijk
Italië

TSE 20 min 1 ja B41ah

1 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee B41b

2
K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

TSE 20 min 1 ja B42ah



PvB 2
een bijdrage leveren aan het beheren aan horecaproducten
voor de bijzondere keuken

Theorie hoofdstuk 4 t/m 7
Spanje
UK/ Engeland
Azië
Streetfood

2 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                               Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR bijzondere keuken
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

PvB 1

Theorie hoofdstuk 1 t/m 3
Nederland
Frankrijk
Italië

TSE 20 min 1 ja K41ah

1 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee K41b

2 K/HBR/6.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten
voor de bijzondere keuken

TSE 20 min 1 ja K42ah



PvB 2
een bijdrage leveren aan het beheren aan horecaproducten
voor de bijzondere keuken

Theorie hoofdstuk 4 t/m 7
Spanje
UK/ Engeland
Azië
Streetfood

2 K/HBR/6.2

Praktijk
maaltijden uit bijzondere keukens bereiden, zoals: de
Aziatische keuken, de Hollandse keuken, de Italiaanse
keuken, Franse keuken, et cetera

PvB 135 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR evenementen
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

4.1 mede organiseren van en assisteren bij een evenement
4.2 assisteren bij een evenement

1 Theorie:
Hoofdstuk 1, 2 en 3

1. welkom in de wereld van de recreatie
2. evenementen en recreatie
3. het organiseren van een evenement

TSE 20 min 1 ja B41ah

1 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken

PvB 240 min 2 nee B41b

2 Theorie:
Hoofdstuk 4 en 5

1. het uitvoeren van een evenement
2. het Themadiner

TSE 20 min 1 ja B42ah



2 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken
- promotie
- opbouw evenement
- bijdrage activiteiten
- afbouw evenement
- communicatie
- evalueren en verslaan

PvB 240 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR evenementen
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

4.1 mede organiseren van en assisteren bij een evenement
4.2 assisteren bij een evenement

1 Theorie:
Hoofdstuk 1, 2 en 3

1. welkom in de wereld van de recreatie
2. evenementen en recreatie
3. het organiseren van een evenement

TSE 20 min 1 ja K41ah

1 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken

PvB 240 min 2 nee K41b

2 Theorie:
Hoofdstuk 4 en 5

1. het uitvoeren van een evenement
2. het Themadiner

TSE 20 min 1 ja K42ah



2 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken
- promotie
- opbouw evenement
- bijdrage activiteiten
- afbouw evenement
- communicatie
- evalueren en verslaan

PvB 240 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR gastheer specialisatie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

In een meer complexe praktijkomgeving service en advies
verlenen aan diverse type gasten. Omgaan met
gedifferentieerde vragen en bijbehorende
serveertechnieken uitvoeren

1. Wat moet je kennen?

Gastheerschap, wat heb je ervoor nodig?

Theorie:
- hoofdstuk 1 communicatie
- hoofdstuk 2 drankenkennis: koffie en thee
- hoofdstuk 3 drankenkennis: wijn en bier
- hoofdstuk 4 gedestilleerd en cocktails

TSE 20 min 1 ja K41ah 1

1 Wat ga je leren?

Praktijk:
- menukaart ontwikkelen
- productherkenning
- mastiek en mise-en-place
- gastencontact
- serveermethodes

PvB 1 240 min 2 nee K41b 1



2 Wat moet je kennen en kunnen?

Wat ga je hiervoor doen:

Theorie:
- hoofdstuk 5 drankadvies geven
- hoofdstuk 6 serveertechnieken
- hoofdstuk 7 etiquette

TSE 20 min 1 ja K42ah 2

2 Praktijk:
- menukaarten maken
- bijverkoop
- mastiek en mise-en-place
- gastencontact
- serveermethodes

PvB 240 min 2 nee K42b 2

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR keukenspecialisatie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

K/HBR/3.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten

K/HBR/3.2
gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe*
situatie, zoals minimaal een viergangenmenu

1 Theorie:
Hoofdstuk 1, 2 en 3

1. welkom in de wereld van de recreatie
2. evenementen en recreatie
3. het organiseren van een evenement

TSE 20 min 1 ja B41ah

1 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken

PvB 240 min 2 nee B41b

2 Theorie:
Hoofdstuk 4 en 5

TSE 20 min 1 ja B42ah



1. het uitvoeren van een evenement
2. het themadiner

2 Praktijk:
- plannen
- draaiboek
- begroting
- afspraken maken
- promotie
- opbouw evenement
- bijdrage activiteiten
- afbouw evenement
- communicatie
- evalueren en verslaan

PvB 240 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR keukenspecialisatie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

K/HBR/3.1
een bijdrage leveren aan het beheren van horecaproducten

K/HBR/3.2
gerechten bereiden en doorgeven in een meer complexe*
situatie, zoals minimaal een viergangenmenu

1 theorie hfdst 1 t/m 2
- ingrediënten
- voorgerechten

TSE 20 min 1 ja K41ah

1 - bereiden en doorgeven van  gerechten in een meer
complexe situatie

PvB 240 min 2 nee K41b

2 theorie hfdst 3 t/m 5
- hoofdgerechten en bijgerechten
- nagerechten
- mise-en-place maken

TSE 20 min 1 ja K42ah

2 - bereiden en doorgeven van  gerechten in een meer
complexe situatie

PvB 240 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2



Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR patisserie
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

Aanleren van vaardigheden van eenvoudige/complexe
gebakjes, taarten en bonbons

1

nov

Theorie

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 1 Wat is patisserie
- hoofdstuk 2 Chocolade
- hoofdstuk 3 Wat is Marsepein
- hoofdstuk 4 Methode schuim

TSE 20 min 1 ja B41ah

1

nov

Praktijk
- het maken van parfait, mousse en bavarois
- producten gemaakt van korstdegen,

gebakjes en taartjes

PvB 180 min 2 nee B41b

2

apr

Theorie:

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 5 Beslagen
- hoofdstuk 6 IJsbereidingen
- hoofdstuk 7 Pudding, Bavarois

TSE 20 min 1 ja B42ah



2

apr

Praktijk:
- het maken schuimtaarten en -gebakjes
- het maken kapseltaarten en -gebakjes

PvB 180 min 2 nee B42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41 + B42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: HBR patisserie
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

Aanleren van vaardigheden van eenvoudige/complexe
gebakjes, taarten en bonbons

1

nov

Theorie

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 1 Wat is patisserie
- hoofdstuk 2 Chocolade
- hoofdstuk 3 Wat is Marsepein
- hoofdstuk 4 Methode schuim

TSE 20 min 1 ja K41ah

1

nov

Praktijk
- het maken van parfait, mousse en bavarois
- producten gemaakt van korstdegen,

gebakjes en taartjes

PvB 180 min 2 nee K41b

2

apr

Theorie:

Wat moet je weten:
- hoofdstuk 5 Beslagen
- hoofdstuk 6 IJsbereidingen
- hoofdstuk 7 Pudding, Bavarois

TSE 20 min 1 ja K42ah



2

apr

Praktijk:
- het maken schuimtaarten en -gebakjes
- het maken kapseltaarten en -gebakjes

PvB 180 min 2 nee K42b

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41 + K42) : 2

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LO
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Teambuilding’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik ben op tijd in de les
- ik heb mijn gymspullen op orde
- ik ga veilig met het materiaal om
- ik sta open voor tips van de docent
- ik sta open voor tips van mijn klasgenoten
- ik houd rekening met mijn klasgenoten
- ik luister naar de uitleg
- ik ben positief in de les
- ik ben trots op mijzelf en mijn klasgenoten

De eindtermen; LO1/K/1;  De kandidaat kan het belang van
bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden, LO1/K/2; De kandidaat kan in
bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken,
LO1/K/3; De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een
aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen −
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden −
In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als
lukken en mislukken en winst en verlies − Verschillen in
prestatieniveau, motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren binnen
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en
sport − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden,
LO1/K/4; de kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en
loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm
van volleybal en keuze uit minstens één vorm van
badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen en daarbij: − Zich houden aan afgesproken
regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren, LO1/K/5; De kandidaat kan alleen en in
samenwerking met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen,
herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en
daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen, LO1/K/6; De
kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: −
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele
vormen op muziek en daarbij regelende taken uitvoeren,
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en
uitvoeren. dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op
grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen
op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn en LO1/K/7; De
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen



vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: −
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen,
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van
training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken uitvoeren, LO1/K/8; de
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één
van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren: −
Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen
(bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate) en
daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren
en LO1/K/9; de kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur
niet behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of
outdoorsporten) kunnen in de periode 1 t/m 5 worden
aangeboden.

2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Verbeter jezelf’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik houd rekening met het niveau van mijn
klasgenoten

- ik kom voor mezelf op
- ik heb genoeg zelfvertrouwen
- ik ben trots op mezelf
- ik schat in wat ik kan
- ik heb mezelf verbeterd in minimaal 2 onderdelen
- ik stel doelen op motorisch gebied

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Gezondheid’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik kan het verschil benoemen tussen mentale- en
fysieke gezondheid

- ik kan altijd een manier vinden om te bewegen
- ik beweeg voldoende volgens de beweegrichtlijnen
- voeding en bewegen is bij mij in balans
- ik kan bewegen op verschillende

inspanningsniveaus en daar kan ik plezier en
voldoening uit halen

- ik kan mezelf motiveren om te bewegen
- ik kan doorzetten wanneer het moeilijk wordt

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Wedstrijd’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik houd me aan de spelregels
- ik kan eerlijke teams maken
- ik kan de geoefende techniek toepassen
- ik hou rekening met mijn teamgenoten
- ik kan omgaan met winst en verlies
- ik kan de spelregels aanpassen als het nodig is
- ik kan een wedstrijd fluiten
- ik kan een klasgenoot coachen

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘een leven lang sporten’ met lukt, lukt een beetje of
lukt nog niet op de volgende punten:

- kennismaken met verschillende buitensporten
door verschillende keuzemogelijkheden het plezier
van sporten ervaren

De eindtermen; Zie Periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

Berekening eindcijfer schoolexamen:

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                              Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: LO
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Teambuilding’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik ben op tijd in de les
- ik heb mijn gymspullen op orde
- ik ga veilig met het materiaal om
- ik sta open voor tips van de docent
- ik sta open voor tips van mijn klasgenoten
- ik houd rekening met mijn klasgenoten
- ik luister naar de uitleg
- ik ben positief in de les
- ik ben trots op mijzelf en mijn klasgenoten

De eindtermen; LO1/K/1;  De kandidaat kan het belang van
bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden, LO1/K/2; De kandidaat kan in
bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en verwerken,
LO1/K/3; De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een
aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot
de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals: − Kunnen

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen −
Eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen
bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden −
In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als
lukken en mislukken en winst en verlies − Verschillen in
prestatieniveau, motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren binnen
bewegingssituaties − Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en
sport − Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in
relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden,
LO1/K/4; de kandidaat kan alleen en in samenwerking met
anderen de volgende spelen uitvoeren: − Een slag- en
loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm
van volleybal en keuze uit minstens één vorm van
badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen en daarbij: − Zich houden aan afgesproken
regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren, LO1/K/5; De kandidaat kan alleen en in
samenwerking met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren: − Steun- en vrij springen,
herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek en
daarbij: − Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder hulpverlenen, LO1/K/6; De
kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de
volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren: −
Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele
vormen op muziek en daarbij regelende taken uitvoeren,
waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en
uitvoeren. dan wel: − indien het bevoegd gezag hier op
grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen
op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit
waarbij ritme en tempo bepalend zijn  en LO1/K/7; De
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen



vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren: −
Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen,
stoten of slingeren en daarbij: − Basiskenmerken van
training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken uitvoeren, LO1/K/8; de
kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één
van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren: −
Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen
(bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate) en
daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren
en LO1/K/9; de kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten
uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur
niet behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of
outdoorsporten) kunnen in de periode 1 t/m 5 worden
aangeboden.

2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Verbeter jezelf’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog
niet op de volgende punten:

- ik houd rekening met het niveau van mijn
klasgenoten

- ik kom voor mezelf op
- ik heb genoeg zelfvertrouwen
- ik ben trots op mezelf
- ik schat in wat ik kan
- ik heb mezelf verbeterd in minimaal 2 onderdelen
- ik stel doelen op motorisch gebied

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



2 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Gezondheid’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik kan het verschil benoemen tussen mentale- en
fysieke gezondheid

- ik kan altijd een manier vinden om te bewegen
- ik beweeg voldoende volgens de beweegrichtlijnen
- voeding en bewegen is bij mij in balans
- ik kan bewegen op verschillende

inspanningsniveaus en daar kan ik plezier en
voldoening uit halen

- ik kan mezelf motiveren om te bewegen
- ik kan doorzetten wanneer het moeilijk wordt

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘Wedstrijd’ met lukt, lukt een beetje of lukt nog niet
op de volgende punten:

- ik houd me aan de spelregels
- ik kan eerlijke teams maken
- ik kan de geoefende techniek toepassen
- ik hou rekening met mijn teamgenoten
- ik kan omgaan met winst en verlies
- ik kan de spelregels aanpassen als het nodig is
- ik kan een wedstrijd fluiten
- ik kan een klasgenoot coachen

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x



3 Je moet kunnen reflecteren op je eigen handelen van het
thema ‘een leven lang sporten’ met lukt, lukt een beetje of
lukt nog niet op de volgende punten:

- kennismaken met verschillende buitensporten
door verschillende keuzemogelijkheden het plezier
van sporten ervaren

De eindtermen; Zie periode 1

HD 10 min O/V/G ja TK41h x

Berekening eindcijfer schoolexamen:

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb/kb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Nederlands
leerjaar: 4
niveau: basis en kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

SE 1

Wk 40

Toets werkwoordspelling
Je leert de spelling van de Nederlandse werkwoordsvormen.
Dit doe je tijdens de lessen Nederlands. Hiervoor gebruik je
de oefeningen en leerstof in de reader Spelling.

TSE 45 min 2 ja 41h x

SE 3

Wk 51

Toets spellen, formuleren, interpunctie & versterkende
uitdrukkingen
Je leert de spelling van Nederlandse woorden (zelfstandig
naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden), het gebruik van
voornaamwoorden, het gebruik van een juiste
woordvolgorde, het gebruik van een juiste interpunctie,
aanleren van versterkende uitdrukkingen. Dit doe je tijdens
de lessen Nederlands. Hiervoor gebruik je de oefeningen en
leerstof in de reader Spelling.

TSE 45 min 2 ja 42h x

SE 4

Wk 5

Lees- en schrijfvaardigheid
Je maakt een toets lees- en schrijfvaardigheid. Je oefent
tijdens de lessen Nederlands. De leerstof staat in de reader
leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

TSE 45 min 3 ja 43h x

SE 5

Wk 10

Fictie
Je levert je verwerkingsopdrachten in die je hebt gemaakt
over je gelezen boeken.

HD 45 min O/V/G ja 44h x x



SE 6

Wk 13

Spreekvaardigheid, presenteren
Je geeft een presentatie over een werkstuk dat je eerder
hebt gemaakt.

MSE 7 min
pp

15 min
per duo

4 nee 45 x

nvt Spreekvaardigheid, debat
Hiervoor maak je voorbereidende opdrachten in de les en
oefen je met debattechnieken. Je bereidt je voor door
middel van de lesstof in Google Classroom.

HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G nee 46 x

nvt Schrijfopdrachten
Je levert de schrijfopdrachten die in de reader
schrijfvaardigheid staan in. Indien dit onvoldoende is, krijg je
het werk met feedback terug. Pas dit aan en lever het
opnieuw in.

HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 47 x x

nvt Fictieopdracht 1 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48a x

nvt Fictieopdracht 2 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48b x

nvt Fictieopdracht 3 HD/voort
gangsdos

sier

45 min O/V/G ja 48c x

Berekening eindcijfer schoolexamen: {(41h x 2) + (42h x 2) + (43h x 3) + (45 x 4)} : 11

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-bb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: wiskunde
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1

Wk 45

Hoofdstuk 6 - Meetkunde vlakke figuren

● opgaven maken in 6.1
● theorie leren in 6.2
● maak de examenstof in 6.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B41h x 1
week 45

2

Wk 50

Hoofdstuk 4 - Statistiek

● opgaven maken: Gemiddelde, grote getallen,
diagrammen, diagrammen tekenen, graaf en tabel,
combinaties, trainen op examenniveau

● theorie leren in de samenvatting
● diagnostische toets maken als oefentoets

TSE 90 min 1 ja B42h x 2
week 50

2

Wk 5

Hoofdstuk 8 - Ruimtemeetkunde

● opgaven maken in 8.1
● theorie leren in 8.2
● maak de examenstof in 8.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B43h x 2
week 5



3

Wk 10

2F Rekenen (domein 2 en 3 op studiemeter)

● maak per domein eerst de instaptoets
● maak alle oefeningen waar je geen vrijstelling voor

hebt
● maak de oefentoets
● maak de eindtoets

TSE 90 min 1 ja B44h x 3
week 10

3

Wk 14

Hoofdstuk 7 - Verbanden

● opgaven maken in 7.1
● theorie leren in 7.2
● maak de examenstof in 7.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja B45h x 3
week 14

Berekening eindcijfer schoolexamen: (B41h +  B42h + B43h + B44h + B45h) : 5

Bijzonderheden:



Regius College vmbo-kb                        Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: wiskunde
leerjaar: 4
niveau: kader

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en
hoe ga je dat doen?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her-
kansing

SOM
code

SE CE SEK

1 Hoofdstuk 6 - Meetkunde vlakke figuren

● opgaven maken in 6.1
● theorie leren in 6.2
● maak de examenstof in 6.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K41h x

2 Hoofdstuk 4 - Statistiek

● opgaven maken: Gemiddelde, grote getallen,
diagrammen, diagrammen tekenen, graaf en tabel,
combinaties, trainen op examenniveau

● theorie leren in de samenvatting
● diagnostische toets maken als oefentoets

TSE 90 min 1 ja K42h x

2 Hoofdstuk 8 - Ruimtemeetkunde

● opgaven maken in 8.1
● theorie leren in 8.2
● maak de examenstof in 8.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K43h x



3 2F Rekenen (domein 2 en 3 op studiemeter)

● maak per domein eerst de instaptoets
● maak alle oefeningen waar je geen vrijstelling voor

hebt
● maak de oefentoets
● maak de eindtoets

TSE 90 min 1 ja K44h x

3 Hoofdstuk 7 - Verbanden

● opgaven maken in 7.1
● theorie leren in 7.2
● maak de examenstof in 7.3
● maak het oefenSE (docent zet hem op classroom)

TSE 90 min 1 ja K45h x

Berekening eindcijfer schoolexamen: (K41h +  K42h + K43h + K44h + K45h) : 5

Bijzonderheden:
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