
havo 5    cohort  2021 – 2023     PTA  VAK:  Engels   
 

k
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a
s 

perio
de 

Magist
er 
kolom-
numm
er 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 
toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 
(mondeling, 
schriftelijk, 
praktijk) 

Weging 
(100%) 

 

herkans- 
baar 

Toetsduur 
(in min.) 

Terugvaloptie 

5 SE 
per. 1 

511 E Literatuur literatuur: 
behandelde stof uit de 
readers Short Stories 
Havo 4 en 5 

schriftelijk 16 % ja, (na SE 
per. 1 in 
klas 5) 

75 minuten ja, leerling heeft voor wat dit 
onderdeel betreft voldaan aan 
het vmbo programma 

5 SE 
per 2 

521 C gespreksvaardigheid spreekvaardigheid:  
aan de hand v.d. reader 
met opdr. spreekvh. H5 

mondeling 28% Ja, (na SE 
per. 2) 

15 minuten ja 

5 SE 
per 2 

522 B luistervaardigheid luistervaardigheid:  
wordt o.a. voorbereid met 
oude cito luistertoetsen 

schriftelijk 28 % Ja, (na SE 
per. 2 of 3) 

max. 50 min. ja 

5 SE 
per. 3 

531 D schrijfvaardigheid schrijfvaardigheid: brief  
stof: lesbrieven + reader 
schrijfvh H5 + methode 
New Interface 

schriftelijk 28 % Ja, (na SE 
per. 3) 

100 minuten ja 

k
l
a
s 

perio
de 

Toets-
numm
er 

Domein/eindtermen 

HANDELINGSDELEN 

Omschrijving van de 
toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 
(mondeling, 
schriftelijk, 
praktijk) 

Weging   

O/V/G 

herkans- 
baar 

Toetsduur 
(in min.) 

Terugvaloptie 

4 Seme
ster 1 

seme
ster 2 

410   

 

420 

E1  Literatuur 
De kandidaat kan 
beargumenteerd verslag 
uitbrengen van zijn 
leeservaringen. 

bookreport 1 over een 
roman  

 
bookreport 2 over een 

kring)gesprek 
met (andere 
leerlingen en) 
docent of 
schriftelijke 
verwerkingsop

0 (NB)1 Ja, moet 
uiteindelijk 
met een 
voldoende 

Max.50 min, ja, leerling heeft voor wat dit 
onderdeel betreft voldaan aan 
het vmbo programma 

 
1 NB = niet berekenen 



roman 
(samen minimaal 300 pp) 

dracht tijdens 
een lesuur. 

worden af-
gesloten 

5 Seme
ster 1 

seme
ster 2 

510   

 

520 

E1  Literatuur 
De kandidaat kan 
beargumenteerd verslag 
uitbrengen van zijn 
leeservaringen. 

bookreport 3 over een 
roman  

 
bookreport 4 over een 
roman 
(samen minimaal 350 pp) 

kring)gesprek 
met (andere 
leerlingen en) 
docent of 
schriftelijke 
verwerkingsop
dracht tijdens 
een lesuur. 

0 (NB) Ja, moet 
uiteindelijk 
met een 
voldoende 
worden af-
gesloten 

Max.50 min, ja, leerling heeft voor wat dit 
onderdeel betreft voldaan aan 
het vmbo programma 

 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak is het gemiddelde van het SE = (se1(16%)  + se2(28%) + (se3(28%) + se4(28%) =100%) en het centrale (landelijke) examencijfer  
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