dans en drama - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2011
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE)
(zie Examenblad.nl).
GL/TL
examenstof

zie syllabus 2011

syllabus 2010 gewijzigd
ten opzichte van 2010?

Dans:
De begrippen “lifttechniek” en ‘Sagittaal” zijn toegevoegd aan de
begrippenlijst.
Drama:
Geen wijzigingen t.o.v 2010

examenvorm

cse met behulp van de computer

afnametijdstip:

volgens het rooster van het College voor Examens
www.examenblad.nl  jaarring 2011 
vmbo TL  kunstvakken en lo  dans/drama  zie onder 'Officiële
publicaties´

bijzonderheden:

2011 worden de centrale examens dans en drama standaard
afgenomen met Examentester, waarbij de opgaven ook op de
computer gemaakt en gecorrigeerd worden.
Dit betekent dat het College voor Examens ervan uitgaat dat uw
school de digitale c.e.’s dans en drama GL/TL afneemt, tenzij u zich
hiervoor afmeldt. Voor dans en drama GL/TL kunt u in schooljaar
2010/2011 via het bestelformulier van DUO alleen nog centrale
examens in ExamenTester aanvragen.
Als uw school onverhoopt niet in staat is om digitale centrale examens
af te nemen, dient u dit in het schooljaar 2010/2011 te melden aan het
College voor Examens. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in
de voorlichtingsbrochure ‘digitale centrale examens 2011 op een vast
moment” en de bijbehorende activiteitenplanning.
Voor de afname via ExamenTester vindt u alle informatie op
http://centraalexamen.cito.nl → centrale examens vmbo. . Het
programma ExamenTester wordt in november naar de scholen
gestuurd.
Voor dans en drama geldt dat het cse bestaat uit een aantal
vragenblokken naar aanleiding van voorstellingen.
Aanvullende bijzonderheden dans:
- Het centrale examen dans GL/TL bestaat in 2011 uit 5 blokken
in plaats van 4.
- In examenjaar 2011 wordt er voor dans voor het laatst een
dvd-registratie naar de scholen verstuurd
Aanvullende bijzonderheden drama:
- In examenjaar 2011 wordt er voor drama geen dvd-registratie
vooraf meer naar de scholen gestuurd.

