PTA Bijlage: Methode en herkansingen 2021-2022
Studie VRL leerjaar 3
Vak - theorie
Nederlands

Engels

ED3
R3B

Herkansing
Er mag één leesvaardigheidstoets
worden herkanst in periode 3.
Spelling mag worden herkanst in
periode 3.

R3K

Ermag één leesvaardigheidstoets
worden herkanst in periode 3.
Spelling mag worden herkanst in
periode 3.

Nieuw Nederlands

R3M

Ermag één leesvaardigheidstoets
worden herkanst in periode 3.
Spelling mag worden herkanst in
periode 3.

Nieuw Nederlands

R3B

Herkansing van één toets is in
overleg mogelijk. (m.u.v. En2, En3 en
En8)
Herkansing van één toets is in
overleg mogelijk. (m.u.v. En2, En3 en
En8)
Herkansing van één toets is in
overleg mogelijk. (m.u.v. En2, En3 en
En8)
In overleg met de vak docent , is er
een 1 herkansing mogelijk van de
toetsen ma2 , ma3 , ma5 of ma6 .

Methode New interface

R3K

R3M

maatschapijleer

R3B

SE

Methode
Nieuw Nederlands 6e editie

Methode New interface

Methode New interface

Themas

lichamelijke opvoeding

kunstvakken I

R3K

In overleg met de vak docent , is er
een 1 herkansing mogelijk van de
toetsen ma2 , ma3 , ma5 of ma6 .

Themas

R3M

In overleg met de vak docent , is er
een 1 herkansing mogelijk van de
toetsen ma2 , ma3 , ma5 of ma6 .

Themas

R3B

Indien een kandidaat langdurig ziek
of geblesseerd is, kan hij/zij in
aanmerking komen voor een
vervangende opdracht. Deze
opdracht moet tijdens de normale
lessen LO worden gemaakt.

R3K

Indien een kandidaat langdurig ziek
of geblesseerd is, kan hij/zij in
aanmerking komen voor een
vervangende opdracht. Deze
opdracht moet tijdens de normale
lessen LO worden gemaakt.

R3M

Indien een kandidaat langdurig ziek
of geblesseerd is, kan hij/zij in
aanmerking komen voor een
vervangende opdracht. Deze
opdracht moet tijdens de normale
lessen LO worden gemaakt.

nvt
nvt
nvt

maatschappijkunde

R3B

R3K

Duits

R3K

Frans

R3M
R3K

R3M

aardijkskunde
natuur- en scheikunde I

R3M
R3B

R3K

R3M

wiskunde

R3B
R3K
R3M

Per schooljaar heeft de leerling de
mogelijkheid om 2 PTA - onderdelen
te herkansen.
Per schooljaar heeft de leerling de
mogelijkheid om 2 PTA - onderdelen
te herkansen.
herkansing in periode 3 is in overleg
toegestaan (muv: DU601-DU603DU605-DU606-DU608-DU610).

Alleen MVT/V/5 Vaardigheden in
samenhang kunnen worden
herkanst.
Alleen MVT/V/5 Vaardigheden in
samenhang kunnen worden
herkanst.
Er mag 1 toets worden herkanst.
Maximaal 1 toets per schooljaar van Praktische opdrachten zijn een
de toetsen nask 1, 2, 4, 6, 7 of 8.
wezenlijk onderdeel van de
methode.
Maximaal 1 toets per schooljaar van Praktische opdrachten zijn een
de toetsen nask 1 t/m 4 of 6.
wezenlijk onderdeel van de
methode.
Maximaal 1 toets per schooljaar van Praktische opdrachten zijn een
de toetsen nask 1 t/m 4 of 6.
wezenlijk onderdeel van de
methode.
Van de toetsen is maximaal 1
proefwerk herkansbaar.
Van de toetsen is maximaal 1
proefwerk herkansbaar.
Van de toetsen is maximaal 1
proefwerk herkansbaar.

Examenkatern essener

Examenkatern essener

Neue Kontakte

Neue Kontakte
A PLUS

A PLUS

de Geo
Nova Nask1 4e ed.

Nova Nask1 4e ed.

Nova Nask1 4e ed.

Getal & Ruimte 3BK1 en 3BK2
Getal & Ruimte 3KGT1 en 3KGT2
Getal & Ruimte 3KGT1 en 3KGT2

biologie

economie

R3B

Één (1) van de 6 schriftelijke
thematoetsen mag worden herkanst.

Biologie voor jou, 3VMBO, BK.

R3K

Één (1) van de 7 schriftelijke
thematoetsen mag worden herkanst.

Biologie voor jou, 3VMBO, BK.

R3M

Een (1) van de 8 schriftelijke
Thematoetsen mag worden herkanst

Biologie voor jou, 3VMBO, GT

R3B

Eén herkansing in periode 3 is
mogelijk in overleg (m.u.v. praktische
opdrachten).
Eén herkansing in periode 3 is
mogelijk in overleg (m.u.v. praktische
opdrachten).
Eén herkansing in periode 3 is
mogelijk in overleg (m.u.v. praktische
opdrachten).

Economisch bekeken

R3K

R3M

loopbaanorïentatie en begeleiding

Vak - praktijk
bouwen, wonen, interieur

R3B
R3K
R3M

R3B
R3K
interieurbouw, stands en betimmeringennvt
nvt
meubelmaken
nvt
nvt
interieurontwerp en -design
nvt
nvt
gevelopeningen
nvt
nvt
constructieve aansluitingen en afwerkingnvt

Economisch bekeken

Economisch bekeken

daken en kapconstructies van hout
schoonmetselwerk
gevelopeningen

produceren, installeren en energie
utilliteitsinstallaties
drinkwater en sanitair
klimaattechnologie
woon- en kantoortechnologie

mobiliteit en transport
motorsystemen
aandrijf- en remsystemen
elektronica
autoschade en spuiten

horeca, bakkerij en recreatie

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B

1 schriftelijke toets per sc hooljaar
van de profieldelen kan herkanst
worden.

Uitgeversgroep

gastheerspecialisatie
keukenspecialisatie
evenementen
brood- en banketspecialisatie
patisserie
economie en ondernemen
marketing
webshop
distributie
presentatie en styling

R3K
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
R3B
R3K
R3B
R3K
R3B
R3K
nvt
nvt
nvt
nvt

zorg en welzijn

R3B
R3K
Kennismaken met uiterlijke verzorging R3B
R3K
haarverzorging
R3B
R3K
huidverzorging
nvt
nvt
hand- en voetverzorging
R3B
R3K
welzijn kind en jongere
R3B

MIXED (ThiemeMeulenhoff)
MIXED (ThiemeMeulenhoff)
MIXED (ThiemeMeulenhoff)

R3K
Ondersteuning bij sport en bewegen
R3B
R3K
facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
nvt
nvt
Assisteren in de gezondheidszorg
nvt
nvt
De keuken
R3B
Alleen toetsen herkansen
R3K

