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Duits  PTB HAVO/VWO 3 schooljaar 2020-2021 
Periode 1 • Grammatica 1       

HAVO 65%=6.0 / VWO 70%=6.0 (2x) 
 

• Woordjes 1         
HAVO/VWO 70%=6.0 (1x) 
 

• Schrijven 1 (zelf plannen, in duo’s, een ander duo laten 
nakijken, 1e en 2e versie inleveren)                 
VWO: weging formatief (einde van het jaar gemiddelde 
beoordeling wordt een cijfer) > bij onvoldoende herkansen 
Aufgabe 8 (V3) Seite 49: Kiezen welke van de 3 de lln wil 
uitwerken 
 

• Spreken 1 (zelf plannen, in duo’s)  
VWO: weging formatief (einde van het jaar gemiddelde 
beoordeling wordt een cijfer) > bij onvoldoende herkansen 
Aufgabe 11 (Traumferien) 
 

WK 42 
 
 
WK 41 
 
 

 

Periode 2 • Cultuurproject Mozart 
Voor de kerstvakantie 

• Woordjes 2 
• Schrijven 2 
• Leesvaardigheid in TW2 

WK 50/51 
 
 
 
TW 2 

Periode 3 • Grammatica 2 
• Kijk- en luisteren in TW3 

100 min. TL examen van vorig jaar 
• Boekverslag/Sprookjesproject 

 

 
TW 3 

Periode 4 • Spreken 2 
• Schrijven 3 
• TL examen in TW4 

100 min. 75% van een TL examen 

 
 
TW 4 

 

Algemeen: 

Bij de grammaticatoets wordt er gekeken waar de leerlingen zijn in het boek op dat moment. Er 
wordt dan een selectie gemaakt uit de onderdelen die getoetst worden. Uitgangspunt: wat is 
belangrijk om tijdens het schrijven te beheersen? Dat is hetgene dat getoetst gaat worden. 

Bij de woordjestoets is er ook een selectie van de woordjes tot waar we gekomen zijn op dat 
moment. Minder vaak voorkomende woordjes worden niet getoetst. 

In de toetsweken worden vaardigheidstoetsen afgenomen, om zo het leerwerk te verminderen 
tijdens piekmomenten. 
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Voor V3: 

Aan het einde van het schooljaar wordt een gemiddeld cijfer gegeven voor de ingeleverde spreek- en 
schrijfopdrachten van het gehele jaar.  

Hiervoor wordt er ook formatief gekeken naar de prestaties van de leerlingen. 

 

Voor H3:  

Vaardigheidstoetsen worden met een cijfer beoordeelt, om leerlingen duidelijkheid te geven over 
hun prestaties. Daarnaast wordt er gerichte, formatieve feedback gegeven. Bij een onvoldoende voor 
schrijven/spreken kunnen de leerlingen de opdracht herkansen. 


