PTA 2016-2017

Vak: Engels

Leerjaar: 6 vwo

Periode

Toetsvorm/
Toetsduur

Leerstofomschrijving

oktober

Leestoets
(1 lesuur)

Boekverslag 1 (ELO): boek
van auteurslijst

november

Weging
S.E.

SEcode

Leestoets CITO VWO
(tentamenweek)

1x

se1

december

Literatuurtoets
(1 lesuur)

Shakespeare

1x

se2

januari

Schrijftoets
(2 lesuren)

Essay (tentamenweek)

1x

se3

januari

Kijk en
Luistertoets
(2 lesuren)

Kijk en Luistervaardigheid
CITO VWO

1x

se4

2x

se5

februari

Boekverslag 2 (ELO): boek
van auteurslijst

april

Spreektoets
(20 minuten)

Mondeling over 4 gelezen
werken*
(12 punten totaal, Vwo 5 +
Vwo 6)

sept./april

coursework

Examenbundel

*During the year you will be set two deadlines for handing in bookreports to complete your
reading in preparation for your oral. This is a perquisite for being allowed to do your oral.
There is a required number of points (12) in combination with the works studied in 5th year.
Teacher signs off on coursework.

For IB p.t.o.

PTA 2016-2017

Vak: IB-Engels

Leerjaar: 6 vwo

Alle taalvaardigheden komen in het IB tijdens de cursus aan bod, maar het programma wijkt
inhoudelijk en qua niveau af van het normale 6 vwo programma. Ook het aantal wekelijkse lesuren is
hoger (4).
De nadruk ligt op literaire analyse, lezen en analyseren van artikelen, uitbreiding van vocabulair
en essay writing.
Van de leerlingen worden schriftelijke en mondelinge presentaties in het Engels verwacht. Verder
vinden de testen voor de verschillende taalvaardigheden op eindniveau plaats. Tevens worden er
toetsen op vwo niveau afgenomen die meetellen voor het reguliere vwo eindexamen Engels.
Van de 2 written tasks die tijdens dit jaar geschreven moeten worden en de written task die in 5 vwo
reeds is geschreven, wordt de beste opgestuurd voor externe beoordeling.
Periode

Toetsvorm/
toetsduur
schriftelijk
IB examwork

Leerstofomschrijving

Sept – Dec.

mondeling
IB Examwork

Further oral 2
(best of 2 is sent to IB)

November

schriftelijk,
1 lesuur

Reading test
(tentamenweek)

1x

se1

November

schriftelijk,
3 lesuren

Essay 1

1x

se2

December

schiftelijk

Written task 3
(best of 3 sent to IB)

Januari

schriftelijk
3 lesuren

Essay 2

1x

se3

Februari

mondeling
IB Examwork

Individual oral

Februari

schriftelijk,
2 lesuren

Listening comprehension

1x

se4

Maart
l

mondeling

Oral (tentamenweek)

2x

se5

Mei

examen IB

Paper 1: Textual Analysis

25%

Mei

examen IB

Paper 2: Essay

25%

September

Weging
IB

Weging
S.E.

SEcode

Written task 2
(best of 3 sent to IB)

15%

20%

15%

