
 
Aangepast PTA naar aanleiding van de corona maatregelen (niet doorgaan van CSPE) 

Aanpassingen zijn in geel.  

- Toets 501 is toegevoegd. Deze wordt afgenomen op 9 april en telt 20x mee.  

- Gewicht in % wordt gewicht in vermenigvuldiging.  

D&P                                4 vmbo-gt 2020-2021 Hooghuis Heesch 

Periode Code Omschrijving Eindtermen  Schriftelijk / 
mondeling 

Theoretisch 
/ praktisch 

Duur 
(min) 

Gewicht 
( x ) 

Hulpmiddelen Herkansing 

1  - - - - - - - - 

2 201 Praktische Toets Tuincentrum 

In het thema tuincentrum van de methode 
dubbelklik staan een aantal opdrachten waarbij 
computerprogramma’s gebruikt worden. Deze 
worden getoetst middels een praktische toets 

4.1 - 4.4 Schriftelijk Theoretisch 90 15 B,  
Photoshop, 
Word, Excel, 

Visio, 
OpenShot 

Nee 

2 202* Thuisopdracht 1 Wie is de Chef* 

In het thema tuincentrum van de methode moet 
bij PK3 gekookt worden. Leerlingen ontvangen 
een papieren bijlage met de opdracht en eisen. Ze 
moeten een kookinstructievideo maken 

4.3 – 4.4 Mondeling Theoretisch 180 10 B, 
OpenShot 

Nee 

2 203 Basiskennis Tuincentrum 

In het thema tuincentrum van de methode 
dubbelklik staan een aantal opdrachten. In deze 
opdrachten wordt theorie uitgelegd. De theorie 
van de opdrachten uit de planning wordt hier 
getoetst. 

1.2 - 1.3 - 
1.4 - 4.1 - 
4.4 

Schriftelijk Theoretisch 45 5 Computer Nee 

3 - - - - - - - - - 

4 401 Praktische Toets Hotel 

In het thema Hotel van de methode dubbelklik 
staan een aantal opdrachten waarbij 
computerprogramma’s gebruikt worden. Deze 
worden getoetst middels een praktische toets. 

1.1 - 4.4 Schriftelijk Praktisch 90 20 B,  
Photoshop, 
Word, Excel, 

Visio, 
OpenShot 

Nee 



 

4 402 

** 

Thuisopdracht 2 Perfectie plaatje** 

In het thema Hotel moeten je een foodfoto 
maken. Leerlingen ontvangen een papieren 
bijlage met de opdracht en eisen. Het eten moet 
zelf bereid zijn en zo goed mogelijk 
gefotografeerd worden. 

1.1 - 4.1 - 
4.2  

Schriftelijk Theoretisch 180 10 B, 
OpenShot 

Nee 

4 403 Basiskennis Hotel 

In het thema Hotel van de methode dubbelklik 
staan een aantal opdrachten. In deze opdrachten 
wordt theorie uitgelegd. De theorie van de 
opdrachten uit de planning wordt hier getoetst. 

1.1 - 1.2 - 
1.4 - 4.1 - 
4.3  

Schriftelijk Theoretisch 45 5 Computer Nee 

4 404 Praktische toets Vakantiepark 

In het thema Vakantiepark van de methode 
dubbelklik staan een aantal opdrachten waarbij 
computerprogramma’s gebruikt worden. Deze 
worden getoetst middels een praktische toets 

4.1 - 4.2 Schriftelijk Praktisch 90 20 B,  
Photoshop, 
Word, Excel, 

Visio, 
OpenShot 

Nee 

4 405 

*** 

Thuisopdracht 3 Promotieposter*** 

In dit thema  ga je zelf een product fotograferen 
en weergeven op een poster. De poster moet van 
hoge kwaliteit zijn. Leerlingen ontvangen een 
papieren bijlage met de opdracht en eisen 

4.1 - 4.2 Schriftelijk Praktisch 180 10 Photoshop, 
Word 

Nee 

4 406 Basiskennis Vakantiepark 

In het thema Vakantiepark van de methode 
dubbelklik staan een aantal opdrachten. In deze 
opdrachten wordt theorie uitgelegd. De theorie 
van de opdrachten uit de planning wordt hier 
getoetst. 

1.1 - 1.2 - 
1.3 - 1.4 - 
4.1 - 4.2 

Schriftelijk Theoretisch 45 5 computer Nee 

  



 

5 501 

**** 

SE Toets 

Module 1 en module 4 

Voor deze SE toets zijn de volgende onderdelen 
van het CSPE (versie blauw) gebruikt: 

- Onderdeel A (alle onderdelen) 
- Onderdeel C nieuwsbrief ontwerpen 
- Onderdeel C minitoets 

1.1 - 1.2 - 
1.3 - 1.4 - 
4.1 - 4.2 - 
4.3 - 4.4 

Schriftelijk Theoretisch 180 20 computer Ja**** 

 

* 202: Deze opdracht wordt ingeleverd vóór de herfstvakantie.  

** 402: Deze opdracht wordt ingeleverd vóór de kerstvakantie  

*** 405: Deze opdracht wordt ingeleverd vóór de carnavalsvakantie 

****  501: De toegevoegde SE Toets mag herkanst worden en doet mee in de reguliere herkansing. Dit betekent dat de toets als één van de mogelijke 

herkansingen mag worden gekozen samen met alle andere vakken uit de tweede SE week.  

  



 
Aangepast PTA naar aanleiding van de corona maatregelen (december t/m maart) 

Aanpassingen zijn in geel.  

- 403, 404 en 405 komen te vervallen 

- Gewicht in % wordt gewicht in vermenigvuldiging.  

Lichamelijke opvoeding 4 vmbo-gt 2020-2021 Hooghuis Heesch 

Periode Code Omschrijving Eindtermen  Schriftelijk 
/ 
mondeling 

Theoretisch 
/ praktisch 

Duur 
(min) 

Gewicht 
( x ) 

Hulpmiddelen Herkansing 

1 101 Eindcijfer leerjaar 3 - - - - 20 - - 

2 201 Hockey: Het kunnen omschakelen van balbezit naar 
balverlies of andersom + samenspel 

K4  Praktijk  5 - nee 

2 202 Zelfverdediging: Flagrugby= Het doel van het spel is 
om een try te scoren door de bal te drukken op de 
dikke mat ook het kunnen omschakelen van 
balbezit naar balverlies en andersom + samenspel 

K8  Praktijk  5 - nee 

2 203 Softbal: Het kunnen in of uitmaken van je 
tegenstander. Het slaan van de bal in het 
speelgebied + spelregels kunnen toepassen 

K4  Praktijk  5 - nee 

2 204 Inzet Meedoen: Het actief meedoen tijdens de 
onderdelen LO 

K3  Praktijk  10 - nee 

2 205 Inzet Gedrag: Het respectvol omgaan met 
anderen/materialen 

  Praktijk  10 - nee 

2 206 Inzet Organisatie: Het in orde hebben van je 
gymspullen 

  Praktijk  5 - Nee 

3 - - - - - - - - - 

4 401 Spelinzicht: Handbal omschakelen van balbezit 
naar balverlies of andersom + samenspel. 

  Praktijk  5 - Nee 

4 402 Spelinzicht: Tik- en afgooispelen K4  Praktijk  5 - Nee 

4 403 Inzet Meedoen: Het actief meedoen tijdens de 
onderdelen LO 

  Praktijk  10 - Nee 



 

4 404 Inzet Gedrag: Het respectvol omgaan met 
anderen/materialen 

  Praktijk 

 

 10 - Nee 

4 405 Inzet organisatie: Het in orde hebben van je 
gymspullen 

  Praktijk  10 - Nee 

 

5 - - - - - - - - - 

 

Indien het eindcijfer LO lager is dan een 5,5 , volgt een verplicht herkansingsonderdeel. Dit herkansingsonderdeel moet voldoende worden afgerond. 

 

 


