
 

PTA Spaans           Leerweg: vmbo GL/TL                 2022-2024               
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 

3 

 

 

 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 

 

 

 

 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

 

MVT/V/3 Kennis van land en 

samenleving 

 

 

 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken 

en verstrekken van informatie 

  

 

 

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 

 

 

 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

Oefenen in en buiten de klas door middel van 

samenwerkingsopdrachten, opzoeken van 

informatie en presenteren daarvan voor de 

klas. 

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

Kennis opdoen van land en samenleving op 

basis van methode, digitale media en 

leesboeken.  

 

Oefenen in de klas met het vinden van 

betrouwbare en relevantie informatie, zowel 

digitaal als in print. 

 

Passieve spreekvaardigheid door 

presentatievaardigheden te leren en te oefenen 

in de doeltaal. 

 

Oefenen in de klas met opdrachten uit de 

Werkstuk met 

presentatie 

 

PO 1 

Ja 10% 

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



methode. En oefenen met 

schrijfvaardigheidsopdrachten in de klas. 

Leerjaar 

3 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 

MVT/V/1 Leesvaardigheid 

 

 

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

Oefenen in de klas en thuis met oude examens 

op A1 niveau en leesmateriaal uit de methode. 

Schriftelijke toets 

 

SE 1 

90 minuten 

Ja 10% 

Leerjaar 

3 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 

MVT/V/1 Leesvaardigheid 

 

 

 

MVT/K/5 Luister- en 

kijkvaardigheid  

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

Oefenen in de klas en thuis met oude examens 

op A1 niveau en leesmateriaal uit de methode. 

 

Oefenen in de klas met kijk- en luisterteksten 

van internet (A1), DELE kijk- en luisterstof, 

kijk- en luisteroefenmateriaal van cito, kijk- en 

luistermateriaal van de methode. 

 

Schriftelijke toets 

met deel kijk-en 

luistervaardigheid 

 

SE 2 

90 minuten 

Ja 10% 

Leerjaar 

3 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 

MVT/V/1 Leesvaardigheid 

 

 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

Oefenen in de klas en thuis met oude examens 

op A1 niveau en leesmateriaal uit de methode. 

 

Oefenen in de klas met opdrachten uit de 

Schriftelijke toets 

 

SE 3 

90 minuten 

Ja 10% 



methode. En oefenen met 

schrijfvaardigheidsopdrachten in de klas. 

Periode Eindtermen: wat moet je kennen 

en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen?3 

Toetsvorm, -duur 

(en evt. 

toetscode)4 

Herkansing 

ja/nee? 

Weging 

Leerjaar 

4 

 

 

 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 

 

 

 

 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

 

MVT/V/3 Kennis van land en 

samenleving 

 

 

 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken 

en verstrekken van informatie 

  

 

 

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 

 

 

 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

Oefenen in en buiten de klas door middel van 

samenwerkingsopdrachten, opzoeken van 

informatie en presenteren daarvan voor de 

klas. 

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

 

Kennis opdoen van land en samenleving op 

basis van methode, digitale media en 

leesboeken.  

 

Oefenen in de klas met het vinden van 

betrouwbare en relevantie informatie, zowel 

digitaal als in print. 

 

Passieve spreekvaardigheid door 

presentatievaardigheden te leren en te oefenen 

in de doeltaal. 

 

Oefenen in de klas met opdrachten uit de 

Werkstuk met 

presentatie 

 

PO 2 

Ja 10% 

 
3 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
4 PTA code van de school 



methode. En oefenen met 

schrijfvaardigheidsopdrachten in de klas. 

Leerjaar 

4 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 

MVT/V/1 Leesvaardigheid 

 

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

 

Oefenen in de klas en thuis met oude examens 

op A2 niveau en leesmateriaal uit de methode. 

Actieve spreekvaardigheid door strategische en 

interculturele vaardigheden te leren en te 

oefenen in de doeltaal. 

 

Schriftelijke toets 

met mondeling deel 

 

SE 4 

120 minuten 

Ja 15% 

Leerjaar 

4 

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken 

 

 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

 

 

 

 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 

MVT/V/1 Leesvaardigheid 

 

 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

Leren door vacatures te lezen en formele 

sollicitaties schriftelijk op te stellen. 

 

Training met betrekking tot strategische 

vaardigheden, oefenen met strategieën in de 

klas op basis van methode, vocabulaire en 

oude examens. 

 

Oefenen in de klas en thuis met oude examens 

op A2 niveau en leesmateriaal uit de methode. 

 

Oefenen in de klas met opdrachten uit de 

methode. En oefenen met 

schrijfvaardigheidsopdrachten  in de klas. 

Schriftelijke toets 

 

SE 5 

120 minuten 

Ja 15% 



Leerjaar 

4 

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 

 

PO 3 

60 minuten  

Ja 10% 

Leerjaar  

4 

 

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en 

werken   

MVT/K/2 Basisvaardigheden   

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 

moderne vreemde talen  

MVT/K/4 Leesvaardigheid   

MVT/K/5 Luister- en 

kijkvaardigheid  

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid   

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

MVT/V/1 Leesvaardigheid   

MVT/V/3 Kennis van land en 

samenleving   

MVT/V/5 Vaardigheden in 

samenhang  

 

Alle rapportcijfers uit leerjaar 4 SE 6 nvt 10% 

Berekening cijfer schoolexamen: (SE1 x 10%) + (SE2 x 10%) + (SE3 x 10%) + (PO1 x 10%) + (SE4 x 15%) + (SE5 x 15%) + (SE6 x 10%) + (PO2 x 10%) + (PO3 x 
10%)  = cijfer SE Spaans  

  

 


