PTA Lichamelijke opvoeding BBL/KBL/TL – alle locaties – cohort 2018 / 2019 / 2020
Inleiding’
Het vak lichamelijke opvoeding is ook in het derde en vierde leerjaar een verplicht vak. In leerjaar 3 wordt een cijfer van 1 t/m 10 gegeven en moet
minimaal een 6,0 worden gehaald. In leerjaar 4 wordt er beoordeeld met onvoldoende/voldoende/goed. L.O. zal minimaal met een voldoende moeten
worden afgesloten alvorens de kandidaat mag deelnemen aan het CE (zie art.32 van het Examenbesluit).
In het derde en vierde leerjaar wordt het volgende beoordeeld:
A. de prestatie (in de zin van vaardigheden en verworven kennis)
B. de inzet (prestatiegerichte, positieve houding en gedrag)
C. actieve participatie aan de lo-lessen dient minimaal 80% van het totale aantal gegeven lessen per jaar te zijn
D. het geven van instructie en uitvoeren van regelende taken (o.a. een lesdeel zelf lesgeven en fluiten van wedstrijden)
Indien een kandidaat voor een langere periode niet aan de lessen kan deelnemen (door bijv. een blessure) dan dient de afwezigheid in overleg met
de docent gecompenseerd te worden. Dit valt onder 'overige opdrachten' en dient ook met een 'naar behoren' te worden beoordeeld. Afhankelijk van
de praktische mogelijkheden voor wat betreft accommodatie, materiaal en tijd zullen de verschillende basis- en leervaardigheden zoals omschreven in
het PTA en het vakwerkplan L.O. worden aangeboden en beoordeeld.

Exameneenheden lichamelijke opvoeding
LO1/K/1
LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4
LO1/K/5
LO1/K/6
LO1/K/7
LO1/K/8
LO1/K/9

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding
Spel
Turnen
Bewegen op muziek
Atletiek
Zelfverdediging
Actuele bewegingsactiviteiten
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Schoolexamen derde leerjaar (2018 – 2019)
Periode

Toets Omschrijving

PCScode

Periodetoets bestaande uit:
a. Spel
Bij alle spelvormen worden zowel techniek, als het samen met
anderen in gang kunnen houden van het spel beoordeeld.

Exameneenheid

Toets- Tijds- HerWeging
vorm duur
kansen

LO1/K/4

Doelspel naar keuze:

1

SE 1

 Voetbal (zaal/ veld)
 Hockey (zaal/ veld)
b. Atletiek

301

LO1/K/7

Vorm van werpen of stoten naar keuze:

 Speerwerpen (veld)
 Discuswerpen (zaal/veld)
 Kogelstoten (zaal/ veld)
 Shuttle Run Test
c. Winter Sportdag

3

SE 3

Praktisch

ja

moet voldoende
zijn

Praktisch

ja

Moet voldoende
zijn

LO1/K/4

Doelspel naar keuze:

SE 2

ja

Moet voldoende
zijn

LO1/K/3/9

Periodetoets bestaande uit:
a. Spel

2

Praktisch

 Basketbal
 Handbal (volledig spel/ hako en/of tjoekbal)
b. Turnen
302
1. Steunsprong naar keuze (zweef-hurk, overslag, wendsprong)
2. Acrobatiek
c. Bewegen op muziek
1. Eigen dans ontwerpen/ uitvoeren van minimaal 16 tellen
2. Covo
Periodetoets bestaande uit:
a. Racketspel
1. Badminton

303
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LO1/K/3/5
LO1/K/6

LO1/K/4
LO1/K/4
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Periode

Toets Omschrijving

PCScode

b. Spel
1. Tik- en afgooispelen
c. Turnen
1. Vrije sprong naar keuze (salto, strek-/ hurk-/ hoeksprong)
2. Balanceren
d. Zelfverdediging

Exameneenheid

Toets- Tijds- HerWeging
vorm duur
kansen

LO1/K/3/5
LO1/L/3/8

Stoei- en trefspel naar keuze



Judo
Boksen

Periodetoets bestaande uit:
a. Spel

LO1/K/4

Slag- en loopspel naar keuze:

4

SE 4

 Softbal (veld)
 Slagbal (zaal)
b. Atletiek

304

Looponderdeel naar keuze:

 Coopertest (zaal/veld)
 60 meter sprint (veld)
 Shuttle Run test
c. Megasportdag
Sportdag actieve participatie verplicht

LO1/K/7

Praktisch

ja

moet
voldoende
zijn

LO1/K/3

Om te voldoen aan de voorwaarde dat voor het vak lichamelijke oefening per periode gemiddeld een voldoende (=6,0) wordt gehaald dienen alle
onderdelen gedaan te worden.
Na elke SE-periode is er gelegenheid om lichamelijke opvoeding te herkansen en/of in te halen. Van je docent hoor je wanneer en
hoe laat.
Omzettingstabel 3e klas:
< 6.0
= Onvoldoende
6.0 - 7.5
= Voldoende
>7.5
= Goed
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Schoolexamen vierde leerjaar (2019 - 2020)
Peri- Toets Omschrijving
ode

PCScode

Periodetoets bestaande uit:
a. Spel

Toets- Tijdsvorm duur

HerWeging
kansen

LO1/K/4

Slag- en loopspel naar keuze:



Exameneenheid

softbal (veld)
kastiebal (zaal/ veld)

Doelspel naar keuze:

 Lacrosse
 Hockey (zaal/ veld)
b. Atletiek
4

5

SE 5

SE 6

Vorm van springen naar keuze:

 Speerwerpen (veld)
 Hinkstap-sprong (zaal/ veld)
 Verspringen (zaal/veld)
 Hoogspringen (zaal)
c. Lesgeven
Leerlingen geven een les aan hun eigen klas (in 2-tallen met
een LVB formulier). Docent geeft aan welke sporten aan bod
komen. De indeling wordt gemaakt over periode SE 5 en SE 6.
d. Winter Sportdag
actieve participatie verplicht
Periodetoets bestaande uit:
a. Spel
Volleybal (4 tegen 4) / (6 tegen 6)
b. Atletiek:
 Hoogspringen
 Shuttle Run Test
c. Turnen:
 Ringzwaaien (halve / hele draai, vouwhang)

401

LO1/K/7

Praktisch

ja

Moet voldoende
zijn

Praktisch

ja

Moet voldoende
zijn

LO1/K/3

LO1/K/3/9
LO1/K/4
402

LO1/K/7
LO1/K/3/5
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5

SE7

Salto
Freerunning

Sport Oriëntatie Keuzeprogramma (SOK)
In deze periode wordt steeds gedurende 2, 3 of 4 weken een bepaalde 'tak' van sport aangeboden.
Per tijdseenheid mag er een keuze gemaakt worden uit enkele van
onderstaande sportonderdelen afhankelijk van het aantal klassen
dat tegelijkertijd is ingeroosterd. Er kunnen sporten worden aangeboden uit de volgende gebieden:
 balsporten
403
 zelfverdediging
 schaatsen
 racketspelen
 strandspelen
 dans
 sportschool
 klimmen
 freerunning

LO1/K/9

Praktisch

ja

Moet voldoende
zijn

Om te voldoen aan de voorwaarde dat voor het vak lichamelijke oefening per periode gemiddeld een voldoende wordt gehaald dienen alle onderdelen
gedaan te worden.
Na elke SE-periode is er nog een gelegenheid om te herkansen en/of in te halen. Je docent L.O. bepaalt wanneer en hoe laat.

Is lichamelijke opvoeding niet naar behoren ( = voldoende ) afgesloten dan kan geen diploma uitgereikt worden ( zie art. 32 van het examenreglement )
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