Programma van Toetsing en Afsluiting - MAVO
Vak: Engels
Cohort

2021

Examenjaar

2022

Domeinen:
K/1: Oriëntatie op leren en werken. De kandidaat kan:
● zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.

SE

K/2: Basisvaardigheden. De kandidaat kan:
● basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

SE

K/3: Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die
bijdragen tot:
● het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en gespreksdoelen
● de bevordering van het eigen taalleerproces
● het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis.
● kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen

SE

CE

K/4: Leesvaardigheid 1. De kandidaat kan:
● aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte
● de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
● de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
● gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken
● verbanden tussen delen van een tekst aangeven.

SE

CE

K/5: Luister- en kijkvaardigheid. De kandidaat kan:

SE
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aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte
de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.

K/6: Gespreksvaardigheid. De kandidaat kan:
● adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten
● informatie geven en vragen
● naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven
● uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens
● een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de toekomst, beschrijven

SE

K/7: Schrijfvaardigheid. De kandidaat kan:
● (persoonlijke) gegevens verstrekken
● een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen
● een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te
reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen
● op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.

SE

V/1: Leesvaardigheid 2. De kandidaat kan:
● het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen
● conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het
beoogde publiek.

SE

V/3: Kennis van land en samenleving. De kandidaat kan:
● kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en interpreteren van
cultuuruitingen die specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan.

SE

V/4: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie. De kandidaat kan.
● zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.

SE

CE
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V/5: Vaardigheden in samenhang. De kandidaat kan:
● de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.

SE

Visie op het vak:
As a Dutch international school, DENISE students come from different educational and cultural backgrounds. DENISE offers students a solid
foundation in Dutch and English, in preparation for higher education in the Netherlands or abroad. English is an important world language
and a lingua franca. It is the language of instruction in English class, building on students’ knowledge of other languages and learning
processes. As a language-friendly school, we encourage students to use their mother tongue in their language learning and celebrate
diversity of accents. The English department maintains continuity and alignment across the various curricula and diploma programmes
(Language, IMYC, Career, MAVO, HAVO, IB). The study of English language and literature prepares students to be open-minded thinkers
and resilient problem solvers so they can function as responsible global citizens.
Periode Domeinen

Omschrijving

Toetswijzer

Tijdsduur

Weging

Herkansing

401

K/1, K/2, K3, K/6,
V/3

Presentations

Mondeling

10 min

15%

Ja

402

K/3, K/5

CITO Kijk- en luistertoets

Schriftelijk

100 min

30%

Ja

K/3, K/4, V/1

Reading exam

Schriftelijk

100 min

V/NV

Nee

403

K/7, V/4, V/5

Writing exam (with history content)

Schriftelijk

100 min

35%

Ja

404

K/3, K/4, V/1

Reading exam

Schriftelijk

100 min

V/NV

Nee

K/2, K/6

Conversation (text response)

Mondeling

15 min

20%

Ja
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Totaal
CE

100%
K/3, K/4, V/1

woensdag 18 mei 2022: 13.30-15.30

