
Agora 2018-2019: PTA         vwo Engels       

Wat moet ik doen voor mijn Schoolexamens en Eindexamen Engels? 

Eén periode: 

T 01 Leesvaardigheid 

 Toets / schriftelijk / tijdsduur 60 minuten / weging: 10  

Wat moet je kunnen? Hoe wordt dit getoetst? Hoe kun je dit voorbereiden? Minimale  voorwaarden waaraan je 

moet voldoen om dit schoolexamen 

te maken 

- Het lezen van teksten in 

het Engels op ERK-

niveau C1 (zie: 

www.erk.nl) 

 

- Het beantwoorden van 

open en 

meerkeuzevragen bij de 

C1 teksten  

(voor de specifieke 

tekstkenmerken kijk in 

het document ‘vwo 

examenprogramma 

Engels op www.slo.nl)  

- Door het maken van (een 

deel) van een origineel 

examen beoordeeld aan de 

hand van de originele 

examennormering. 

- Doornemen van  leesstrategieën  

- Uit het hoofd leren van de 

betekenis en categorie van de 

signaalwoorden en betekenis 

van de functiewoorden en 

basiswoorden (examenidioom, 

lijst SSL) 

- Elke lesweek tot het 

schoolexamen (en daarna tot 

het centraal examen) 

minstens 10 examenvragen 

maken. Varieer in het soort 

vraag. Kijk wat voor soort vraag 

het is en zoek in de reader voor 

bijbehorende strategie. 

Oefenexamens + antwoorden 

zijn te vinden op 

www.examenblad.nl  

- Een afspraak maken met de 

expert om samen oefenexamens 

te maken. 

- Zelf examens maken en die 

laten nakijken door de expert. 

- Samen met je medeleerlingen 

examenvragen maken en 

bespreken.  

- Lees zoveel mogelijk Engelse 

boeken, artikelen en 

nieuwswebsites.  

 

- Je bent in het bezit van een 

woordenboek Engels-Nederlands en 

Nederlands. 

- Je kent en herkent de verschillende 

soorten vragen en bijbehorende 

leesstrategieën 

- Je kent en herkent de signaalwoorden 

en weet de betekenis en de categorie 

waaronder ze vallen 

- Je hebt  (minimaal) 2 complete 

examens gemaakt, ingeleverd en 

(gedeeltelijk) besproken met de expert. 

Dit betekent dat je minimaal 2 keer 

voorafgaand aan het schoolexamen 

Leesvaardigheid met de expert de 

gemaakte teksten hebt besproken.  

 

http://www.erk.nl/
http://www.examenblad.nl/


 

T02 Vaardigheid Schrijven 

 Toets / schriftelijk / tijdsduur 60 minuten / weging: 25 % 

 

Wat moet je kunnen? Hoe wordt dit getoetst? Hoe kun je dit voorbereiden? Minimale  voorwaarden waaraan je 

moet voldoen om dit schoolexamen 

te maken 

- Je kunt een  formele 

brief schrijven op ERK 

niveau B2 

(zie:www.erk.nl) / een 

essay schrijven op 

ERK niveau B2 

- In deze opdracht kun 

je: 

 

● adequaat reageren in 

schriftelijke contacten met 

doelgroeptaalgebruikers 

 

● standpunten verwoorden 

 

● informatie vragen en 

verstrekken 

 

● verworven informatie 

adequaat presenteren met 

het oog op doel of publiek 

 

● conventies gebruiken 

 

 

 

- Door het maken van een 

schrijfopdracht. De 

schrijfopdracht wordt 

beoordeeld op het vereiste 

B2 niveau.  

Let op: dit SE vergt veel voorbereiding 

dus begin meteen aan het begin van 

het schooljaar. 

 

- Het doornemen van de theorie 

schrijfvaardigheid 

/‘argumentative essay writing’ 

- Het maken van de opdrachten.  

- Het oefenen met het formuleren 

van thesis statements en 

argumenten (oftewel, 

argumenteren). 

- Het leren en oefenen van de 

(basis)grammatica Engels 

- Het maken van 

schrijfopdrachten en de 

gemaakte opdrachten versturen 

naar de expert voor feedback. 

- Een afspraak maken met de 

expert om samen de 

schrijfopdrachten te bespreken.   

- Samen met je medeleerlingen 

schrijfopdrachten oefenen en 

bespreken (peer review). 

- Je bent in het bezit van een 

woordenboek Nederlands-Engels 

- Je hebt alle (digitale) grammatica 

opdrachten gedaan waarvan de 

expert aangeeft dat die voor jou 

noodzakelijk zijn  

- Je hebt (minimaal) 2 

oefenbrieven bij de expert 

ingeleverd en deze met de expert 

besproken.  

  

 

 

 



T03 vaardigheid kijk- en luisteren 

 Toets / schriftelijk / tijdsduur 60 minuten / weging: 25 % 

 

Wat moet je kunnen? Hoe wordt dit getoetst? Hoe kun je dit voorbereiden? Minimale  voorwaarden waaraan je 

moet voldoen om dit schoolexamen 

te maken 

- Je kunt kijk- en 

luisterfragmenten 

begrijpen op ERK 

niveau B2 (zie 

www.erk.nl) Dit 

betekent dat je: 

 

● relevante informatie uit een 

KLV fragment kunt halen 

 

● je kunt de hoofdgedachte 

uit een KLV fragment halen 

 

● je kunt het onderwerp 

bepalen van gesprekken 

 

● je kan anticiperen op het 

meest waarschijnlijke vervolg 

van een gesprek 

 

● je kunt conclusies trekken 

m.b.t. intenties, gevoelens 

en opvattingen van de 

spreker(s) 

 

 

 

 

  

- Door het maken van een 

officiële Cito Kijk-en 

Luistertoets. De Kijk-en 

Luistertoets wordt 

beoordeeld op het vereiste 

B2 niveau. 

- Engelstalige filmfragmenten / 

series / films kijken zonder 

ondertiteling. 

- Het bekijken van Engelstalige 

documentaires (National 

Geographic, Discovery Channel, 

etc.). Probeer alleen naar de 

Nederlandse ondertiteling te 

kijken als je het even niet meer 

snapt. 

- Filmfragmenten kijken en daar 

zelf vragen bij verzinnen 

- Cito kijk- en luistertoetsen 

oefenen met de expert 

 

- Je hebt (minimaal) 2 officiële 

oefentoetsen gedaan met de 

docent.  

  

 

 

http://www.erk.nl/


T04 Vaardigheid Spreken en Gesprekken Voeren 

 Toets / mondeling / 25 minuten / weging: 25 % 

Wat moet je kunnen? Hoe wordt dit getoetst? Hoe kun je dit voorbereiden? Minimale  voorwaarden waaraan je 

moet voldoen om dit schoolexamen 

te maken 

 

- Je kunt de 

basisvaardigheden toepassen 

die betrekking hebben op 

communicatie, 

samenwerken, informatie 

verwerven en verwerken en 

presenteren. De volgende 

zaken moet je op ERK niveau 

B2 beheersen (zie: 

www.erk.nl): 

 

● je kunt adequaat reageren 

in veel voorkomende sociale 

contacten. 

● je kunt (persoonlijke) 

gevoelens uitdrukken en 

vragen naar de persoonlijke 

gevoelens van anderen.  

●je kunt zaken of personen 

beschrijven en standpunten 

en argumenten verwoorden 

●je kunt strategieën 

toepassen om een gesprek 

voortgang te doen vinden  

 

 

 

 

- Door het afnemen van een 

mondeling in het Engels waarin 

beoordeeld wordt of je op het 

vereiste B2 niveau zit. Het 

mondeling bestaat uit een gedeelte 

dat je kunt voorbereiden, en een 

gedeelte waarin de expert de 

‘spontane taalvaardigheden’ zal 

beoordelen.  In het mondeling: 

 

 ● vertel je over een (zelfgekozen) 

nieuwsartikel dat je hebt gelezen. 

Gebruik hierbij een mindmap met 

steekwoorden. 

 

● vertel je de inhoud van 1 

Engelstalig literair werk (roman). 

Let op: ter voorbereiding moet je 2 

romans lezen, de expert stelt 

vragen over 1 roman (je weet niet 

welke). Tijdens dit gedeelte van 

het mondeling zet je de roman in 

een historisch perspectief en leg je 

de bijbehorende literaire begrippen 

uit.  

 

● voer je een gesprek met de 

expert over een onderwerp 

gekozen door de expert 

 

Let op: dit SE vergt veel voorbereiding 

dus begin meteen aan het begin van 

het schooljaar. 

 

- Het leren en oefenen van de 

(basis)grammatica Engels 

- Uitspraak oefenen door hardop 

voorlezen met medeleerling / expert (of 

gewoon alleen) 

- Oefen met medeleerlingen. Lees 

nieuwsartikelen en bespreek deze in 

het Engels. Bespreek elkaars boeken. 

- Het lezen van 2 literaire werken 

(Engelstalige romans) en eventuele 

extra bronnen over de inhoud van de 

romans raadplegen (let op: op het 

mondeling zelf stelt de expert vragen 

over 1 roman (je weet niet welke) 

maar je moet er 2 lezen) 

- Goed nieuwsartikel zoeken en 

duidelijk bedenken wat je hierover wil 

gaan vertellen (lijst met steekwoorden 

/ mindmap maken) 

- Oefenmondeling(en) met de expert 

plannen 

 

- Je hebt het nieuwsartikel van je 

mondeling met de expert gedeeld en de 

expert heeft dit artikel goedgekeurd 

- Je hebt de titels van de twee 

verschillende romans aan de expert 

doorgegeven, de expert heeft de titels 

goedgekeurd en je hebt beide romans 

gelezen.  

- Je hebt (minimaal) 2 keer met de 

expert een oefenmondeling gedaan 

waarin je of het ‘nieuwsartikel gedeelte’ 

of het ‘romangedeelte’ oefent 

 - Je hebt alle (digitale) grammatica 

opdrachten gedaan waarvan de expert 

aangeeft dat die voor jou noodzakelijk 

zijn  

- Je hebt uitgezocht uit welke 

tijdsperiode de gelezen werken komen 

en je kent de bijbehorende literaire 

begrippen.  

 

  



T05: Vaardigheid Literatuur 

 Toets / mondeling / tijdsduur 25 minuten / weging: 15  

Wat moet je kunnen? Hoe wordt dit getoetst? Hoe kun je dit voorbereiden? Minimale  voorwaarden waaraan je 

moet voldoen om dit schoolexamen 

te maken 

 

- Je moet 3 Engelstalige 

literaire werken lezen  

- De werken moeten van 3 

verschillende auteurs zijn. 

De werken moeten origineel 

in het Engels geschreven zijn 

(dus geen vertalingen) en 

moeten ‘op niveau’ zijn. De 

expert bepaalt of de gekozen 

werken van het juiste niveau 

zijn. In de Drive staat een 

boekenlijst. 

 

Je moet kennis hebben van 

de hoofdlijnen van de 

literatuurgeschiedenis en de 

gelezen werken in historisch 

perspectief kunnen zetten. Je 

laat zien dat je dit kunt 

tijdens het mondeling  

 

  

 

- Van de drie literaire werken die je 

moet lezen geef je twee titels 

door die je in je mondeling wil 

behandelen. (zie: vaardigheid 

‘Spreken / Gesprekken voeren)  

 

- De andere roman / 

gedichtenbundel behandel je 

d.m.v. 

 

●  een presentatie over het boek 

geven (in het Engels). PowerPoint, 

Prezi, of collage is verplicht.  

  

Of:  

● het schrijven van een book report 

(in het Engels) 

 

Je kiest of je een book report 

schrijft (de expert zal de criteria 

dan aangeven) of een presentatie 

over het boek geeft (ook deze 

criteria worden dan aangegeven). 

De deadline van het verslag / 

datum van de presentatie 

vastgesteld en het cijfer voor de 

presentatie / book report telt voor 

15 % mee 

 

 

-  Het lezen  van 3 literaire werken 

(Engelstalige romans) en eventuele 

extra bronnen over de inhoud van de 

romans raadplegen. 

- Vragen over de inhoud van de romans 

of gedichten? Maak een afspraak met 

de expert. 

- Als je de presentatie doet: zorg dat je 

goed weet wat er verwacht wordt, aan 

welke criteria moet je voldoen. Maak 

een heldere PowerPoint / Prezi. 

- Als je het boekverslag schrijft: zorg 

dat je goed weet wat er verwacht 

wordt, aan welke criteria moet je 

voldoen, check de juiste grammatica / 

spelling van je verslag.  

- Leer en lees de reader over de 

tijdsperiodes en literaire begrippen. Je 

mag ook werken uit de reader kiezen, 

maar je moet dan wel een hele literaire 

periode behandelen.  

 

 

 

- Je hebt aan het begin van schooljaar 

aan de expert doorgegeven of je een 

presentatie wilt geven of een verslag 

geschreven, en de datum hiervan 

(samen met de expert) vastgesteld 

- Je hebt de titels van de drie 

verschillende literaire werken aan de 

expert doorgegeven, de expert heeft de 

titels goedgekeurd en je hebt de romans 

gelezen.  

 

  

 

 



CENTRAAL EINDEXAMEN: Vaardigheid Lezen 

 

Tijdsperiode toetsing: mei 2018 

Wat moet je kunnen? Hoe wordt dit getoetst? Hoe kun je dit voorbereiden? Minimale  voorwaarden waaraan je 

moet voldoen om dit eindexamen te 

maken 

- Het lezen van teksten 

in het Engels op ERK-

niveau C1 (zie: 

www.erk.nl) 

 

- Het beantwoorden van 

open en 

meerkeuzevragen bij 

de C1 teksten  

(voor de specifieke 

tekstkenmerken kijk 

in het document ‘vwo 

examenprogramma 

Engels op www.slo.nl)  

- Door het maken van een 

examen beoordeeld aan de 

hand van de originele 

examennormering 

vastgesteld door CITO. 

- Doornemen van  leesstrategieën  

- Uit het hoofd leren van de 

betekenis en categorie van de 

signaalwoorden en betekenis 

van de functiewoorden en 

basiswoorden (examenidioom, 

lijst SSL) 

- Elke lesweek minstens 10 

examenvragen maken. Varieer 

in het soort vraag. Kijk wat voor 

soort vraag het is en zoek in de 

reader voor bijbehorende 

strategie. Oefenexamens + 

antwoorden zijn te vinden op 

www.examenblad.nl  

- Een afspraak maken met de 

expert om samen oefenexamens 

te maken. 

- Zelf examens maken en die 

laten nakijken door de expert. 

- Samen met je medeleerlingen 

examenvragen maken en 

bespreken.  

- Lees zoveel mogelijk Engelse 

boeken, artikelen en 

nieuwswebsites.  

 

- Je bent in het bezit van een 

woordenboek Engels-Nederlands en 

Nederlands. 

- Je kent en herkent de verschillende 

soorten vragen en bijbehorende 

leesstrategieën 

- Je kent en herkent de signaalwoorden 

en weet de betekenis en de categorie 

waaronder ze vallen 

- Je hebt regelmatig complete examens 

gemaakt, ingeleverd en (gedeeltelijk) 

besproken met de expert.  

 

 

 

http://www.erk.nl/
http://www.examenblad.nl/

