
Heemskerk, 31 maart 2020 

 

Beste M4-leerlingen en hun ouders/verzorgers, 

We staan voor de ingewikkelde klus om de komende tijd periode 3 af te ronden en dit houdt 

in dat er nog een aantal PTA’s of onderdelen van PTA’s gemaakt moeten worden. 

Aanpassingen PTA 

De minister van onderwijs heeft aangegeven dat alle onderdelen van het schoolexamen ook 

daadwerkelijk moeten worden afgerond en dat hier geen vrijstellingen voor gegeven mogen 

worden. Dit was al langer bekend en ik heb in een eerder stadium aan alle vaksecties 

gevraagd om te gaan kijken welke PTA’s of PTA-onderdelen voor hun vak niet meer hoeven 

te worden getoetst in deze laatste periode, omdat deze al eerder in het jaar waren 

behandeld. Dit hebben alle vaksecties gedaan en in het schema hieronder treffen jullie hier 

een overzicht van de aanpassingen van het PTA M4 aan. 

Vak: Aanpassing: Herkansingsmogelijkheid: 
NE Is afgerond. PTA 3 vervalt Kijkluistertoets P1 

EN Is afgerond. PTA 3 vervalt 
2 gesprekken i.p.v. 3 gesprekken 
2 boektoetsen i.p.v. 3 boektoetsen 

PTA 1 (brief) 

DU Leesvaardigheid 2 boeken – afronding via een digitale 
toets van 40 min. 
2 gesprekken i.p.v. 3 gesprekken 

PTA 1 (brief) 

FA Is afgerond. 
2 gesprekken i.p.v. 3 gesprekken 

PTA 1 of PTA 2 (beiden lezen 
& schrijven) 

SP Taaldorp op afstand via Teams/Skype/Zoom(of later op 
school) 
Digitale toets Companeros 6 (80 min.) 

PTA brief 

EC PTA 3 inflatie -afname  digitale toets  (80 min.) PTA 1 (overheid-bestuur) of 
PTA 2 (banken, verzekeren, 
handel en EU) 

WI Is afgerond. PTA3 vervalt PTA 1 (H5-6) of PTA 2 (H7-8) 

GS PTA H6 (schriftelijk/digitaal af te nemen); H5 is al 
eerder in periode 3 getoetst (40 min.) 

PTA 1 (H1-2) of PTA 2 (H3-4) 

AK PTA weer en klimaat (schriftelijk/ digitaal af te nemen) PTA 1 (H water) of PTA 2 (H 
bevolking & ruimte) 

BI Toets (digitaal af te nemen) voor openstaande 
onderdeel van het practicum. 
Schriftelijk PTA periode 3 wordt een praktische 
opdracht (verslag moet digitaal aangeleverd worden) 

PTA 1 (thema 1-2-3) of PTA 
2 (thema 4-5-6) 

NASK1 Practicum vervalt. 
Digitale toets over laatste PTA (2 warmte- 3 energie-4 
elektriciteit – 9 schakelingen) (80 min.) 

PTA 1 (weer -licht-straling) 
of PTA 2 (krachten – 
beweging) 

NASK2 Practicum vervalt; practicumdossier: weging wordt 
aangepast van 6% naar 15% 
Digitale Toets H 6,7,8 ( 60 min.) 
 

PTA 1 (h1-2-9) of PTA 2 (h 3-
4-5) 



CKV2 Is afgerond PTA theorie beeldaspecten 

MU Filmpje met uitvoering muziekstuk 
PTA 3 vervalt, deze onderdelen zijn al eerder getoetst 
in voorgaande PTA’s 

PTA 1 (H3) of PTA 2 (H4) 

LO Is afgerond of onderdeel moet met alternatieve 
opdracht worden ingehaald 

 

MA Is afgerond  (in leerjaar 3)  

CKV 1 Is afgerond (in leerjaar 3)  

GL horeca CSPE vervalt – afhankelijk wanneer de school weer 
open gaat om meesterproef te doen 

 

MAVO + 
EC 

Eindpresentatie vervalt. 
Afronding vindt plaats met beoordeling van 
eindverslag. Mevr. De Vries mailt betrokken leerlingen. 

n.v.t. 

 

Afgeronde vakken (groen) 

Een aantal vakken hebben aangegeven dat voor hun vak alle onderdelen al zijn getoetst. Een 

voorbeeld hiervan is het vak wiskunde, het laatste PTA zou gaan over alle vier hoofdstukken 

van dit schooljaar, maar deze waren alle vier al getoetst in de vorige twee periodes. De PTA 

van periode 3 is komen te vervallen. Ook voor de vakken Nederlands, Frans,  Engels en CKV2 

zullen er geen toetsen meer worden afgenomen, omdat in principe alle onderdelen al zijn 

getoetst. Mochten er voor deze vakken in de eindcijfers (Magister kolom 41) onvoldoendes 

zijn behaald, dan zal er na afronding van periode 3 gekeken gaan worden voor deze vakken 

welke herkansingen ingezet moeten worden om tot een beter resultaat bij de individuele 

leerling te kunnen komen. 

Nog niet afgeronde vakken (geel) 

Bij een aantal andere vakken zijn er aanpassingen gedaan. Een voorbeeld hier van is het vak 

biologie, het practicum is komen te vervallen, maar omdat een onderdeel nog getoetst 

moest worden is dit aangepast in een PTA, het schriftelijk PTA periode 3 is veranderd in een 

verslag over onderdelen die nog open stonden.  

Een aantal vakken heeft echter ook aangegeven dat zij toch nog echt een aantal onderdelen 

nog moeten afronden en voor deze PTA’s heb ik een schema gemaakt. In dit schema zie je 

op welke dag en welk tijdstip dit PTA wordt afgenomen. (zie onder) 

Toetsing op afstand 

Aangezien de scholen dicht blijven tot  28 april,  zullen de toetsen in de weken 15, 16 en 

deels 17 op afstand worden afgenomen. Dit zal inhouden dat je via jouw docent een 

uitnodiging krijgt om op de dag en het tijdstip in onderstaande schema een toets te maken.  

Dit is natuurlijk verre van ideaal, maar aangezien we tot 1 juni de tijd hebben om alle cijfers 

aan te leveren, kunnen we niet wachten totdat we de school weer open kunnen stellen voor 

leerlingen. Meer informatie over dit plan van aanpak krijgen jullie op zeer korte termijn van 

mij. 

 



Herkansing(en) 

Na afloop van periode 3 als alle cijfer in Magister staan, wordt de balans op gemaakt en 

krijgen leerlingen nog de mogelijkheid om te herkansen. Een herkansing kan dan worden 

aangeboden voor de PTA’s uit de derde (en laatste) periode. Daarnaast kunnen er ook nog 

een of twee herkansingen gemaakt worden van PTA-onderdelen uit de vorige twee periodes.  

Uitgangspunt van de school is dat wij leerlingen niet de dupe willen laten worden van de 

huidige situatie en dat we na de sluiting van het schoolexamen dus gericht gaan kijken hoe 

wij leerlingen met een of twee herkansingen alsnog in aanmerking te laten komen voor een 

volwaardig diploma. Deze herkansingen kunnen ook van vakken zijn die op dit moment al 

zijn afgesloten (Nederlands, Frans, wiskunde en ckv2)! 

Binnen enkele dagen krijgen jullie nog een mail van mij en dat zal vooral gaan over het plan 

van aanpak m.b.t. de toetsing op afstand. Momenteel zijn wij druk bezig om te kijken welk 

programma ons het best kan bedienen en daar krijgen jullie apart informatie over. 

Mocht je nog vragen hebben, dan raad ik aan om contact op te nemen met de coach. Staat 

er nog inhaalwerk open, neem dan contact op met de vakdocent om af te spreken dit in te 

halen. Er mogen namelijk geen cijfers open blijven staan, anders kan het examendossier niet 

gesloten worden en kom je niet in aanmerking voor een diploma. 

Schema PTA-afronding periode 3 

Week 15 

Maandag 06    

Dinsdag 07    

Woensdag 08    

Donderdag 09    

Vrijdag 10 13.00 u NASK1 PTA periode 3 

     

Week 16    April 

Maandag 13   2E PAASDAG 

Dinsdag 14    

Woensdag 15 13.00 u economie PTA inflatie (80 minuten) 

Donderdag 16    

Vrijdag 17 

 

13.00 u 

16.00 u 

NASK2 

biologie 

 

PTA h6-7-8 (80 minuten) 

Aanleveren verslag bescherming via Itslearning 

( uiterste inleverdatum; mag dus eerder!) 

 



     

Week 17    April 

Maandag 20 13.00 u Biologie PTA practicumonderdeel microscopie (40 minuten) 

Dinsdag 21 13.00 u Duits Boekentoets (40 min) 

Woensdag 22   MEIVAKANTIE 

Donderdag 23   MEIVAKANTIE 

Vrijdag 
 

24 
 

 
 

MEIVAKANTIE 

 

 
Week 18 

 
  April/Mei MEIVAKANTIE 

Maandag 27  

Dinsdag 28  

Woensdag 29  

Donderdag 30  

Vrijdag 01  

 

Week 19   Mei 

Maandag 04  MEIVAKANTIE 

Dinsdag 05  MEIVAKANTIE 

Woensdag 06   

Donderdag 07   

Vrijdag  08 Geschiedenis PTA H6 (40 minuten) 

    

Week 20    Mei 

Maandag 11 Aardrijkskunde PTA weer & klimaat (40 minuten) 

Dinsdag 12   

Woensdag 13 Spaans Caballero H6 (80 minuten) 

Donderdag 14   

Vrijdag 15  
START HERKANSINGEN 3E PERIODE 

 

 

Succes met de voorbereiding! 

Met vriendelijke groet, 

H. Out – teamleider MAVO 4 


