Kennemer College Beroepsgericht

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 – 2018

HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
Profielmodule: Bakkerij leerjaar 3

Periode

1–2-3

Wat moet je kennen en kunnen?
(deel)taken
Theorietoets bakken deel 1
Introductie, producten in de bakkerij en grondstoffen.
Theorietoets bakken deel 2
Het bereiden/bewerken van een deeg, het bakken van een
deeg, soorten brood.
Theorietoets bakken deel 3
Banketbakkerij
Bakken praktijk deel 1
Wrijfdeeg, rozet spuiten en opbollen.
Bakken praktijk deel 2
Roerdeeg, mengen, kneden en oppunten
Bakken praktijk deel 3
Kruimeldeeg, korstdeeg en uitrollen
Beroepshouding en beroepsoriëntatie

basis / kader

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Toets

50 min

1

Ja

Toets

50 min

1

Ja

Toets

50 min

1

Ja

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Handelingsopdracht

Bijzonderheden

Beroepshouding en beroepsoriëntatie moet voldoende worden geacht door vakdocenten voor het succesvol kunnen afsluiten van de module.

Cijferopbouw

Het schoolexamencijfer wordt als volgt berekend; per periode worden de cijfers x weging bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal.
De periodecijfers bij elkaar opgeteld gedeeld door 3 is het eindschoolcijfer (SE).

Wijze van
herkansing
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HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
Profielmodule: Gastheerschap leerjaar 3

Periode

1–2-3

Wat moet je kennen en kunnen?
(deel)taken
Theorietoets serveren deel 1
Introductie, Hoe werkt de horeca, mise en place
Theorietoets serveren deel 2
Achter de bar, menuleer, gasten ontvangen
Theorietoets serveren deel 3
Serveren en Hygiëne
Gastheerschap praktijk deel 1
Mastiek, Mise en Place en ontvangst.
Gastheerschap praktijk deel 2
Placeren, opnemen en uitserveren.
Gastheerschap praktijk deel 3
Barwerkzaamheden, debarrasseren en afscheid
Beroepshouding en beroepsoriëntatie

basis / kader

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Toets

50 min

1

Ja

Toets

50 min

1

Ja

Toets

50 min

1

Ja

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Handelingsopdracht

Bijzonderheden

Beroepshouding en beroepsoriëntatie moet voldoende worden geacht door vakdocenten voor het succesvol kunnen afsluiten van de module.

Cijferopbouw

Het schoolexamencijfer wordt als volgt berekend; per periode worden de cijfers x weging bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal.
De periodecijfers bij elkaar opgeteld gedeeld door 3 is het eindschoolcijfer (SE).

Wijze van
herkansing
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HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
Profielmodule: Keuken leerjaar 3

Periode

1–2-3

Wat moet je kennen en kunnen?
(deel)taken
Theorietoets koken deel 1
Hygiëne & Bereidingstechnieken
Theorietoets koken deel 2
HACCP, mise en place & gereedschappen
Theorietoets koken deel 3
Ingrediënten & keukenplanning
Keuken praktijk deel 1
Mise en place, voorgerechten (soepen & salades)
Keuken praktijk deel 2
hoofdgerechten (vlees/vis, groente en aardappel)
Keuken praktijk deel 3
Nagerechten (pudding/bavaroise, taart, zoetigheden)x`
Beroepshouding en beroepsoriëntatie

basis / kader

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Toets

50 min

1

Ja

Toets

50 min

1

Ja

Toets

50 min

1

Ja

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Praktijkopdracht

200 min

2

Nee

Handelingsopdracht

Bijzonderheden

Beroepshouding en beroepsoriëntatie moet voldoende worden geacht door vakdocenten voor het succesvol kunnen afsluiten van de module.

Cijferopbouw

Het schoolexamencijfer wordt als volgt berekend; per periode worden de cijfers x weging bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal.
De periodecijfers bij elkaar opgeteld gedeeld door 3 is het eindschoolcijfer (SE).

Wijze van
herkansing
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HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
Profielmodule: Recreatie leerjaar 3

Periode

1-2-3

Wat moet je kennen en kunnen?
(deel)taken
Recreatie schriftelijke opdracht
Activiteit beoordelen, kostenanalyse en promoten
Recreatie schriftelijke opdracht
Draaiboek, activiteit plannen en uitvoeren
Recreatie schriftelijke opdracht
Themadiner, draaiboek, uitnodigingen ontwerpen.
Beroepshouding en beroepsoriëntatie

basis / kader

Toets-vorm

Duur

Weging

Herkansing

Schriftelijk

200 min

2

Nee

Schriftelijk

200 min

2

Nee

Schriftelijk

200 min

2

Nee

Handelingsopdracht

Bijzonderheden

Beroepshouding en beroepsoriëntatie moet voldoende worden geacht door vakdocenten voor het succesvol kunnen afsluiten van de module.

Cijferopbouw

Het schoolexamencijfer wordt als volgt berekend; per periode worden de cijfers x weging bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal.
De periodecijfers bij elkaar opgeteld gedeeld door 3 is het eindschoolcijfer (SE).

Wijze van
herkansing

