
PTA 2019-2020 Lichamelijke opvoeding 6 VWO Cohort 2017-2018

Periode Code Omschrijving Subdomeinen
Duur 
(min.)

Type 
Toets

% (SE)
Datum 

opdracht
Datum 

inleveren
Afname-
moment

Herkansing

4V

Veld

Diverse veldspelen en atletiek
Tijdens de lessen wordt gekeken naar 
de motorische vaardigheid, inzet en 

opvoedkundige ontwikkeling.
Het programma zal worden aangepast 

naar aanleiding van de omstandigheden
(weer, zaal, materialen enz.).

Daarnaast dient de leerling te voldoen 
aan de presentieregeling. Inhalen op 

een nader te bepalen datum in overleg 
met leerkracht

Alle onderdelen dienen
aan het einde van het
4e leerjaar afgesloten

te zijn.

50 SEP

4V

Zaal

Diverse zaalspelen, turnen, bewegen op 
muziek, zelfverdediging

Tijdens de lessen wordt gekeken naar 
de motorische vaardigheid, inzet en 

opvoedkundige ontwikkeling.
Het programma zal worden aangepast 

naar aanleiding van de omstandigheden
(zaal, materialen enz.)

Daarnaast dient de leerling te voldoen 
aan de presentieregeling. Inhalen op 

een nader te bepalen datum in overleg 
met leerkracht.

Alle onderdelen dienen
aan het einde van het
4e leerjaar afgesloten

te zijn.

50 SEP

4V

Deelname aan een klasdemonstratie.
Er wordt gekeken naar actieve 

deelname tijdens het proces en de 
uitvoering.

Daarnaast levert elke leerling een 
verslag in over de demonstratie.

Inhoud wordt bepaald door sectie L.O.
De beoordeling moet voldoende zijn

SEP

4V LO651 (eind)beoordeling 4 VWO

5V

Veld

Diverse veldspelen en atletiek
Tijdens de lessen wordt gekeken naar 
de motorische vaardigheid, inzet en 

opvoedkundige ontwikkeling.
Het programma zal worden aangepast 

naar aanleiding van de omstandigheden
(weer, zaal, materialen enz.).

Daarnaast dient de leerling te voldoen 
aan de presentieregeling. Inhalen op 

een nader te bepalen datum in overleg 
met leerkracht

Alle onderdelen dienen
voor het einde van het
5e leerjaar afgesloten

te zijn.

+/- 36 slu SEP

5V

Zaal

Diverse zaalspelen, turnen, bewegen op 
muziek, zelfverdediging

Tijdens de lessen wordt gekeken naar 
de motorische vaardigheid, inzet en 

opvoedkundige ontwikkeling.
Het programma zal worden aangepast 

naar aanleiding van de omstandigheden
(zaal, materialen enz.)

Daarnaast dient de leerling te voldoen 
aan de presentieregeling. Inhalen op 

een nader te bepalen datum in overleg 
met leerkracht.

Alle onderdelen dienen
voor het einde van het
5e leerjaar afgesloten

te zijn.

+/- 36 slu SEP

5V LO652 (eind)beoordeling 5 VWO

2 LO671

Presentieregeling. De leerling dient aan 
voldoende actieve participatie te 

voldoen om te garanderen dat deze alle 
domeinen van LO heeft behandeld 

beschreven in ons vakwerkplan.  
Presentieregeling is te vinden in 

magister ELO

A, B, C, D, E +/- 36 slu HD

Voor 04 mei 2020 
dient dit onderdeel  

voldoende 
afgesloten te zijn

2 LO653

Eindevaluatie L.O.: De leerling kan in 
een portfolio aangeven wat hij/zijn in zijn 
schoolloopbaan bij L.O. heeft geleerd en 

wat hij/zij meeneemt in de toekomst 
voor zijn verdere deelname aan de 

bewegingscultuur. Opdracht is te vinden 
in magister ELO 

A, D, E 2 slu SEP 17-1-2020* 24-1-2020* Ja**

4 vwo 5 vwo 6 vwo Totaal
100% 100% 100% 100%

Woordenboek Nederlands en rekenmachine

HD Handelingsdeel
SEM Schoolexamen Mondeling
SEP Schoolexamen Practicum
SET Schoolexamen Theorie
Subdomeinen komt overeen met subdomeinen per vak. Te zien via de website ‘Examenblad.nl’
Toetsweek 1 4-11-2019 t/m 11-11-2019
Toetsweek 2 23-01-2020 t/m 31-01-2020
Toetsweek 3 23-03-2020 t/m 15-05-2020
* De opdracht is uiterlijk op de startdatum te vinden in Magister. In de opdracht staat beschreven hoe en waar de opdracht moet worden ingeleverd.
** Alle onderdelen dienen minimaal een V te zijn

Toegestane hulpmiddelen: 

Legenda

Totaal per leerjaar


