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TL3  



 

periode toetsomschrijving weging herkansing toetsvorm 

Vak: Engels 

P1 SO1: woorden, zinnen en leesvaardigheid** 1 S 

P1 Unit test 1: woorden, zinnen, grammatica en leesvaardigheid*** 2 S 

P1 Book assignment: Engels boek lezen en bijbehorende opdrachten maken **** 2 S 

P1 Speak: korte spreekopdracht in duo's in het Engels 1 M 

P2 SO2: woorden, zinnen en luistervaardigheid** 1 S 

P2 Unit test 2: woorden, zinnen, grammatica, luistervaardigheid en kader blog*** 2 S 

P2 IT materials*: werkstuk over materialen uit het eigen profiel 1 S 

P2 Vrije vakoverstijgende (buiten-) opdracht***** 1 S 

P3 SO 3: woorden, zinnen en leesvaardigheid ** 1 S 

P3 Unit test 3: woorden, zinnen, grammatica en leesvaardigheid*** 2 S 

P3 Watch + listen: kijk- en luistertoets; Engels gesproken zonder ondertiteling 2 S 

P4 SO4: woorden, zinnen en schrijfvaardigheid** 1 S 

P4 Unit test 4: woorden, zinnen, grammatica en schrijfvaardigheid*** 2 S 

P4 Module Safety: vakoverstijgende opdracht 2 S 

P4 Presentation: in het Engels; gebaseerd op module 2 M 

P4 Cito leesexamen & schrijfopdracht 2 S 

P4 Vrije vakoverstijgende (buiten-) opdracht ***** 1 S 

Extra informatie: 

S =  s chriftelijk M =  m ondeling P =  p raktisch  (een combinatie is ook mogelijk) 

HO = handelingsopdracht 
P1 = periode 1 leerjaar 3 P2 = periode 2 leerjaar 3 P3 = periode 3 leerjaar 3 P4 = periode 4 leerjaar 3 

Per periode mogen er maximaal 4 toetsen worden afgenomen en 1 extr a toets (avo vakken). 
De aangevinkte toetsen zijn herkansbaar. Het hoogste cijfer telt. 

Vaardigheden : leesvaardigheid , kijk - en luistervaardigheid , schrijfvaardigheid . Methode : All Right 
SO ** De leerling kan de Nederlandse of Engelse vertaling van woorden uit het hoofdstuk geven in een context . Tevens kan de leerling de expressions uit de unit in het Engels 
weergeven en gebruiken in een context . Unit test *** De leerling kan de Nederlandse of Engelse vertaling van woorden uit het hoofdstuk geven in een context . Tevens kan de 
leerling de expressions uit de unit in het Engels weergeven en gebruiken in een context . Daarnaast kan de leerling de grammatica van het hoofdstuk op een juiste manier in een 
context toepassen . Bij ieder hoofdstuk wordt daarnaast de vaardigheid die dat hoofdstuk centraal staat getoetst . **** De docent geeft gedurende het schooljaar nader te 
bepalen vakoverstijgende opdracht (- en ). 


