
Erratum	PTA	havo	4	-		

vak:	maatschappijleer	en	rekenen	

Maatschappijleer 
In het PTA van havo 4 is, abusievelijk, het PTA voor Maatschappijleer niet vermeld. 
Hieronder vindt u het PTA voor maatschappijleer: 

Leerjaar:   4 havo (2014-2015) Vak: Maatschappijlee r  
 (verplicht) 
tijdstip 
 

omschrijving leerstof/vaardigheid onderdeel tijdsduur code + 
weging 

SE/rep. week 1 Inleiding/Politieke besluitvorming 
 

S 120 min T1 - 40 

SE/rep. week 3 De rechtstaat 
De pluriforme samenleving 

S 120 min T2 - 40 

maart 2015 Praktische opdracht verzorgingsstaat 
 

P nvt P1 - 20 

Extra activiteiten: verplichte actualiteitsopdracht / huiswerk worden beloond met 0.5 extra 
punt laatste tentamen. 
 

Door deze toevoeging zijn ook de pagina’s 14 en 15 van het PTA gewijzigd. Als bijlage 
ontvangt u een nieuwe uitdraai van deze pagina’s. 
 
Rekenen 
In verband met wijzigingen in de regelgeving voor het vak rekenen hebben wij punt 13 in het 
reglement in de PTA voor havo 4 moeten aanpassen. De correcte tekst is nu als volgt: 
13. Rekenen  
13.1 Het vak rekenen wordt afgesloten met een centraal examen in de periodes die door het college 

van examens worden vastgesteld. 
13.2 Alle kandidaten moeten in het vooreindexamenjaar in november een oefentoets rekenen maken. 

Bij voldoende resultaat krijgt de kandidaat toegang tot het examen rekenen in maart. Bij 
onvoldoende resultaat wordt bekeken welke van de 4 hoofdlijnen niet wordt beheerst, waarna 
de kandidaat via een gericht programma zijn prestaties kan verbeteren en op de aangeven data 
in mei/juni het examen kan maken. 

13.3 Elke kandidaat heeft recht op twee herkansingen voor het examen rekenen.  
Deze worden afgerond in het eindexamenjaar. 

13.4 Het behaalde cijfer voor het vak rekenen wordt vermeld op een aparte cijferlijst bij het diploma. 
13.5 Het behaalde cijfer voor het vak rekenen telt mee voor de slaag-/zakregeling - de zgn. 

kernvakkenregel - in het eindexamenjaar. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering naar vwo 6 
of havo 5. 

13.6 Het behaalde cijfer voor het vak rekenen vervalt als de kandidaat doubleert in het 
vooreindexamenjaar of zakt in het eindexamenjaar. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Namens het bevoegd gezag,    
 
 
A.C.M. Woutersen, conrector



III Toetsingsoverzicht 
 
Havo 4 - 2014-2015 

tijd  vak onderdeel  tijdsduur  code + 
weging 

 
Schoolexamens - schooljaar 2014 - 2015 - tijdens re petitieweken 1, 2 en 3 

SE - rep. week 1 maatschappijleer S 120 min T1-40 

SE - rep. week 3 maatschappijleer S 120 min T2-40 

 
Eindcijfer toetsen - invoeren uiterlijk 18 juli 201 5 

 aardrijkskunde S  T4h-10 

 biologie S  T4h-10 

 Duits S  T4h-10 

 Economie S  T4h-15 

 Engels S  T4h-10 

 Frans S  T4h-10 

 Geschiedenis S  T4h-20 

 Informatica S  T4h-10 

 KuBV S  T4h-10 

 KuMU S  T4h-10 

 MAW S  T4h-10 

 M&O S  T4h-15 

 natuurkunde S  T4h-15 

 Nederlands S  T4h-10 

 scheikunde S  T4h-15 

 wiskunde A S  T4h-20 

 wiskunde B S  T4h-20 

 
Rekenvaardigheid 

11-3 t/m 24-3-2015 
 

1e afname rekentoets S  120 min 
in computer-
lokaal 

telt mee 
met 
kernvak-
kenregel 

28-5 t/m 9-6-2015 2e afname rekentoets  
(herkansing) 

S 120 min 
in computer-
lokaal 

telt mee 
met 
kernvak-
kenregel 

 
Praktische opdrachten met uiterste inleverdata 

juni 2015 aardrijkskunde P  P1-15 

juni 2015 economie P  P1-05 

17 nov. 2014 Informatica P  P1-10 

11 mei 2015 Informatica P  P2-10 

april 2015 MAW P  P1-20 

juni 2015 M&O P  P1-05 

sept./nov. Levensbeschouwing P  P1-25 

okt./nov. Levensbeschouwing P  P2-25 

dec./feb. Levensbeschouwing P  P3-25 

maart/mei Levensbeschouwing P  P4-25 

Maart 2015 Maatschappijleer P  P1-20 
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Handelingsdelen schooljaar 2014-2015 
 

3 nov ‘14 CKV H  nvt 

9 maart ‘15 CKV H  nvt 

1 juni ‘15 CKV H  nvt 

18 juni ‘15 CKV H  o/v/g 

febr. ‘15 Duits H  nvt 

mei ‘15 Duits H  nvt 

     

okt., dec. ‘14, 
febr., 
mei, juni ‘15en : 
gedurende 
schooljaar 

LO H  nvt 

 Maatschappelijke Stage  H 30 uur nvt 

juni 2015 OVO H 22 uur nvt 

 
 
IV. Afzonderlijke vakken 
 
Algemeen:  
De vakken op het havo kunnen als volgt worden ingedeeld: 
 
1. Vakken met alleen een schoolexamen, die worden afgesloten in 4 havo: 

    (het eindcijfer/ eindbeoordeling in 4 havo is direct ook eindcijfer op cijferlijst eindexamen) 
-  levensbeschouwing 
-  CKV 

     -  Maatschappijleer 
 
2. Vakken met alleen een schoolexamen die afgesloten worden in 5 havo: 
 - Informatica 
 - Lichamelijke opvoeding 
 
3. Vakken die samen met het profielwerkstuk het combinatiecijfer vormen: 
 - Maatschappijleer 
 - levensbeschouwing 
 
4. Vakken die afgesloten worden met een schoolexamen en een centraal examen 
 - Alle andere vakken 
 
 
Afzonderlijke programma's schoolexamen: 
 
Hieronder volgen de afzonderlijke programma's van de vakken.  
 
Toelichting: 
Het schoolexamen kan bestaan uit 3 verschillende onderdelen: 

Handelingsdeel H geen cijfer, maar een kwalificatie 
onvoldoende, voldoende of goed) 

Praktische opdracht P (beoordeling uitgedrukt in een cijfer met 
een bepaalde weging) 

Toets (schriftelijk of mondeling) S/M (beoordeling uitgedrukt in een cijfer met 
een bepaalde weging) 

 
Bij de onderdelen worden SE-/repetitieweken of data aangegeven. Als het om toetsen gaat, dan 
worden in de betreffende weken de schriftelijke of mondelinge toetsen afgenomen. Gaat het om 
handelingsdelen of praktische opdrachten dan zijn het de uiterste data waarop zij aan de betreffende 
examinator moeten zijn overhandigd. Van deze data kan zonder toestemming van de 
examencommissie niet  worden afgeweken.  
 
Voor de inhoud van handelingsdelen en praktische opdrachten wordt verwezen naar de 
examendossiers van de betreffende vakken als het gaat om gedetailleerde opdrachten en 
beoordelingscriteria.  
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