
   

Schooljaar: 2021-2022 

 

 

PTA voor het vak: LO 

 

Leerjaar: 4KB 

 

Algemene inleiding: 

Sportoriëntatie leerjaar 4 
 
Programma 
In het examenprogramma leerjaar 4 is sportoriëntatie een verplicht onderdeel van het examenprogramma lichamelijke opvoeding. Het onderdeel Sportoriëntatie wordt 
door jou als handelingsdeel afgesloten door deel te nemen aan de activiteiten. 
 
Wat is sportoriëntatie? 
Het doel van de sportoriëntatie is dat jij kennis gaat maken met verschillende sportactiviteiten. Je kunt kiezen uit verschillende onderdelen. 
 
Beoordeling 
Het totaal van alle onderdelen moet met een voldoende of een goed worden afgesloten. 
 
Aanwezigheid 
Je bent alle lessen aanwezig. Ook als je geblesseerd bent, ben je aanwezig bij de activiteit. Bij het niet meedoen ben je in het bezit van een briefje van je 
ouders/verzorgers waarom je niet kan deelnemen aan de activiteit, dit meld je ook bij je eigen docent LO. Bij een langdurende blessure volgt een vervangende opdracht 
of spreken we met je af dat je aanwezig bent bij een opendag of andere sportactiviteit. 
 
*Leerlingen herkansen nooit een onderdeel 
 
*Als een activiteit uit een blok niet te organiseren is, wordt het vervangen door een andere activiteit. 
 

 

Gebruikte methode: - 

 

Ander lesmateriaal: - 



   

Overzicht van de toetsen in leerjaar 4 

Periode *DT / VT **Soort ***Vorm Duur Inhoud Woordenboek/ 
atlas/ 

computer/ 
binas/ 

etc. 

Weging 

1-5  HD I - lok 1 en 2, keuze uit Softbal of voetbal. Lo1/K/2, Lo1/K/3, 
Lo1/K/4   
Atletiek verplicht Lo1/K/2, Lo1/K/7  
Blok 3 mountainbike, survival, lazergame (allen Lo1/K/9)  
Blok 4 volleybal, basketbal, handbalachtige spelen Lo1/K/4, 
Lo1/K/2  
Blok 5 judo, schermen, kickboksen Lo1/K/8  
Blok 6 freerunning, tennis, turnen, fitness Lo1/K/5, Lo1/K/9  
Blok 7 zaalvoetbal, trefbal spelen, justdance Lo1/K/4, Lo1/K/6  
Blok 8 en 9, keuze Lo1/K/9, Lo1/K/1, Lo1/K/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t. 

Legenda: 

*DT / VT Dossiertoets / Voortgangstoets  

** Soort  *** Vorm  

T Toets S Schriftelijk 

L Leestoets M Mondeling 

KL Kijk- en luistertoets I Individueel 

SP Spreekvaardigheid G Groep 

PO Praktische opdracht  

HD Handelingsdeel  

PR Practicum  

P Presentatie  

 


