
 

PTA Spaans          2018-2020       Leerweg: vmbo TL/GL                           
Periode Eindtermen: wat moet je kennen 

en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen?1 
Toetsvorm, -duur 

(en evt. 
toetscode)2 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 
4 

P14 

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en 
werken 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
Moderne Vreemde Talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

Oefenen in de klas middels teksten uit de 
methode en actualiteiten. Ook worden muziek 
en film gebruikt. Belang van MVT komt ook 
vaak terug in oefenexamens. 

Examentraining met betrekking tot strategische 
vaardigheden, oefenen met strategieën in de 
klas op basis van oude examens en kijk- en 
luistertoetsen, spreekvaardigheidsopdrachten 
en cultuuronderwijs op basis van methode en 
actualiteiten. 

Schriftelijke toets 
120 minuten  

SE4  
 
 

Ja 15% 

Leerjaar 
4 

P15 

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en 
werken 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
Moderne Vreemde Talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

Oefenen in de klas middels teksten uit de 
methode en actualiteiten. Ook worden muziek 
en film gebruikt. Belang van MVT komt ook 
vaak terug in oefenexamens. 

Examentraining met betrekking tot strategische 
vaardigheden, oefenen met strategieën in de 
klas op basis van oude examens en kijk- en 
luistertoetsen, spreekvaardigheidsopdrachten 
en cultuuronderwijs op basis van methode en 
actualiteiten. 

Schriftelijke toets 
120 minuten  

SE5 

Ja 15% 

Leerjaar  
4 

P15 

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en 
werken 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 

Alle rapportcijfers uit leerjaar 4 SE 6 Nee 10% 

                                          
1 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
2 PTA code van de school 



 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
Moderne Vreemde Talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/5 Luister- en 
kijkvaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

Leerjaar 
4  

P15 
 

MVT/K/5 Luister- en 
kijkvaardigheid 
 

Oefenen in de klas met kijk- en luisterteksten 
van internet (A2), DELE kijk- en luisterstof, 

kijk- en luisteroefenmateriaal van cito, kijk- en 
luistermateriaal van de methode. 

Kijk- en luistertoets 
90 minuten 

P03 

Ja 10% 

Leerjaar 
4 

P15 
 

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
 

Oefenen in de klas met de onderwerpen zoals 
beschreven onder MVT/K/6 

Gespreksvaardigheid. 

Mondeling  
15 minuten 

P04 

Ja 10% 

Leerjaar 
4 
P14 
 

MVT/K/5 Luister- en 
kijkvaardigheid 
MVT/V/3 Kennis van land en 
samenleving 
 

Kijken naar films, luisteren en interpreteren 
van muziek, lezen van Spaanse boeken en 

teksten. 

Filmverslag 
HD4  

Ja nvt 

Leerjaar  
4 

P15 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/V/3 Kennis van land en 
samenleving 
 

 Boekverslag  
HD5 

Ja nvt 

Berekening cijfer schoolexamen:  (SE1x 8%) + (SE2 x 8%) + (SE3 x 8%) + (PO1 x 8%) + (PO2 x 8%) + (SE4 x 15%) + (SE5 
x15%) + (SE6 x 10%) + (PO3 x 10%) + (PO4 x 10%)  = cijfer SE Spaans  

  
 


