
 
 
Heemskerk, 20-3-2020 
 
Geachte ouder(s) /verzorger(s), beste leerlingen,  
  
Naar aanleiding van het besluit van de minister om de schoolexamens door te laten gaan is 
er in overleg met de docenten van de examenklassen gekeken of we alvast een start kunnen 
maken met de CSPE’s van de vakken CKV2 en HBR. 
Daarnaast zijn er een aantal leerlingen die nog de kijk-luistertoets van de moderne vreemde 
talen moeten inhalen. Ook die willen we de gelegenheid bieden dat aankomende week te 
komen doen. Voor leerlingen die van de andere PTA’s nog inhaalwerk hebben staan zal dhr. 
Out komende week contact opnemen met de leerling die het betreft, zodat ook daarover 
een afspraak gemaakt kan worden. 
 
De diverse schoolexamen onderdelen zullen starten op maandag 23-3. De leerlingen die het 
betreft hebben allemaal al een mail ontvangen. 
  

Dag Ochtend 9.00-12.00 uur Middag 13.00-16.30 uur 

   

Ma 23-3  Kijk-/Luistertoets Engels 

Di 24-3 CSPE CKV2 CSPE HBR  en Kijk-/Luistertoets Duits 

Wo 25-3 CSPE CKV2  

Do 26-3 CSPE CKV2 CSPE HBR 

Vrij 27-3 CSPE CKV2  

   

Ma 30-3  CSPE HBR 

Di 31-3  CSPE HBR 

Vrij 3-4  CSPE HBR 

 
Daarnaast heeft de overheid ons de mogelijkheid gegeven om wijzigingen aan te brengen in 
het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dat is bij sommige vakken gebeurd. De wijzigingen 
hebben we onderaan dit bericht weergegeven. 
 
Ten aanzien van de praktische organisatie van de toetsen zullen we de richtlijnen van het 
RIVM nauwgezet volgen. Dit betekent dat leerlingen die klachten hebben, in de risicogroep 
vallen of waar in het gezin klachten zijn niet op school moeten komen. Er zal voor hen 
sowieso een ander moment georganiseerd moeten worden. Voor alle andere ouders geldt 
dat als zij twijfelen en overwegen geen gebruik te maken van dit aanbod, ook deze leerlingen 
dan op een ander moment alsnog hun schoolexamen moeten kunnen inhalen.  
 
Komende week zullen dhr. Out en de examencommissie zich buigen over hoe we het overige 
PTA-programma zo goed mogelijk kunnen aanbieden, er voorlopig van uitgaande dat de 
school weer op 6 april open gaat voor de leerlingen.  
 
 



 
 

 Aanpassingen PTA M4 2019-2020 

EN: 2 gesprekjes i.p.v. 3 (gespreksvaardigheden zijn behandeld) 
 

FA: PTA van week 14 eruit (is al in de eerdere  periodes getoetst; lees- en 
schrijfvaardigheid) 

2 gesprekjes i.p.v. 3 (gespreksvaardigheden zijn behandeld) 
 

DU: 2 gesprekjes i.p.v. 3 (gespreksvaardigheden zijn behandeld) 

NS1: kleiner practicum (aanpassing in tijd 80 ipv 120) 

BI: kleiner practicum (aanpassing in tijd 80 ipv 120) 

 
Voor alle andere vakken geldt dat de PTA’s , zoals beschreven in het PTA-boekje, gewoon 

doorgaan. 

 
 
 
Namens alle docenten heel veel succes gewenst in de komende periode! 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 

R. Feenstra   H. Out 

Directeur   teamleider lj4 

  
  


