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PTA 4-vwo 2022 – 2023   |   Maatschappijleer (maat) examenjaar 2025
Datum Toets Stofomschrijving Duur Vorm Weging Herk

Hele jaar, maar
uiterlijk week
25 2023

4v.T11 Groepsopdracht naar aanleiding van College Tour
5 min. Intro + vlog 20 nee

ma 28 nov.
2022

4v.T19
B; D

Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:

Inleiding maatschappijleer
Rechtsstaat
Vragen in het werkboek en digitale opdrachten moeten voldoende
en op tijd  zijn afgerond om in aanmerking te komen voor een
bonusvraag

60 min. Schriftelijk 20 nee

Week 8
2023

4v.T21
C

Hoofdstuk 2 parlementaire democratie:
Zet politiek op de kaart. Deelopdrachten moeten op tijd worden ingeleverd.

15  min. Schriftelijk/mondeling 20 nee

vr 17 mrt. 2023 4v.T29 Actualiteitentoets: leerlingen volgen het nieuws gedurende vijf weken. Een
eventuele inhaaltoets of herkansing zal over een nieuwe periode gaan.

15 min. Schriftelijk 10 ja

Verslag uiterlijk
in week 20
2023, talkshow
uiterlijk in
week 25 2023.

4v.T31
E

Hoofdstuk 3 pluriforme samenleving: groepsopdracht in de vorm van een talkshow.

15  min.
Schriftelijk/mondeling

in viertallen
30 nee

Het gemiddelde schoolexamencijfer voor maatschappijleer wordt als volgt bepaald:
(20*4v.T11 + 20*4v.T19 + 20*4v.T21 + 10*4v.T29 + 30*4v.T31)/100 en vervolgens afgerond op één decimaal nauwkeurig.
Het eindrapportcijfer is het gemiddelde schoolexamencijfer afgerond op gehelen.
Het cijfer van maatschappijleer telt in 5- en 6-vwo mee in het combinatiecijfer.
- als aan het eind van 4-vwo je gemiddelde lager is dan 5,5, dan moet je een herexamen maken aan het begin van 5-vwo. Dat herexamen gaat over alle stof van 4-vwo. Het
cijfer van dat herexamen vervangt het eindcijfer voor maatschappijleer.
- als aan het eind van 4-vwo je gemiddelde lager is dan 6,5 , dan mag je een herexamen maken aan het begin van 5-vwo. Dat herexamen gaat over alle stof van 4-vwo. Het
cijfer van dat herexamen vervangt het eindcijfer voor maatschappijleer.
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