PTA Bijlage: Methode en herkansingen 2021-2022
Studie DLS leerjaar 3 en 4
Vak - theorie
Nederlands

ED3
D3M

Herkansing
Op het einde van periode drie
mag je 1 toets herkansen
m.u.v. de presentatie, de kijkluistertoets en het mondeling
over drie gelezen boeken

SE

Methode
Nieuw Nederlands

Engels
maatschapijleer
lichamelijke opvoeding
kunstvakken I
kunstvakken II beeldende vakken-tekenen
Duits
Frans

D3M
nvt
D3M
D3M
D3M
D3M
D3M

Geen herkansing mogelijk

All Right

Zugspitze
Libre Service Junior

geschiedenis

D3M

Geen herkansing mogelijk
1 herkansing op jaarbasis van
de methodetoets is
toegestaan
Per jaar kunnen de leerlingen 1
SET herkansen. Herkansing
wordt afgenomen aan het
einde van periode 3 van het
betreffende jaar.

natuur en scheikunde I

D3M

Nieuwe NOVA 3 KGT

wiskunde

D3M

geen mogelijkheid van
herkansen
Voor de toetsen wi1 t/m wi10
is maximaal 1 proefwerk
herkansbaar

Feniks themakatern 3/4 VMBOKGT

Getal en Ruimte KGT 12de
editie

biologie

D3M

economie

D3M

loopbaanorïentatie en begeleiding

D3M

Vak - theorie
Nederlands

ED4
D4M

Engels
maatschapijleer
lichamelijke opvoeding
kunstvakken I
kunstvakken II beeldende vakken-tekenen
Duits
Frans

D4M
D4M
D4M
nvt
D4M
D4M
D4M

geschiedenis

D4M

Één (1) van de schriftelijke
thematoetsen mag worden
herkanst.
één proefwerk van de zeven
hoofdstukken kan schriftelijk
worden herkanst in overleg
met de docent. Deze
herkansing vindt plaats in
periode 3.

Herkansing
A an het einde van P3 is 1
herkansing mogelijk m.u.v. de
presentatie, kijk- luistertoets
en mondeling over de 3
gelezen boeken.
Geen herkansing mogelijk

1 herkansing op jaarbasis van
de methodetoets is
toegestaan
Per jaar kunnen de leerlingen 1
SET herkansen. Herkansing
wordt afgenomen aan het
einde van periode 3 van het
betreffende jaar.

Biologie voor jou, 3VMBO, KGT

Economisch bekeken

SE

Methode
Nieuw Nederlands

examenbundel

Zugspitze
Libre Service Junior

Feniks 3/4 VMBO-KGT

natuur en scheikunde I

D4M

Maximaal 1 toets per
schooljaar 4 van nask 11 t/m21

4 vmbo KGT

wiskunde

D4M

Voor de toetsen wi11 t/m wi17
is maximaal 1 proefwerk
herkansbaar; voor de toetsen
wi18 en wi19 geldt: Herkansen
is niet mogelijk

Getal en Ruimte KGT 12de
editie

biologie

D4M

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

Biologie voor jou, 4VMBO, KGT.

economie
loopbaanorïentatie en begeleiding

D4M
D4M

Economisch bekeken

