
Aan de leerlingen uit mavo 3  
 
Betreft: BELANGRIJK PTA schoolexamens  
 
Heemskerk, 10 april 2020  
 
 
 
Beste M3-leerling, 
 
Wij hebben ervoor gekozen om PTA onderdelen zoveel als mogelijk op afstand te organiseren voor je, tenzij het echt niet anders kan. In dat geval schuiven 
we die onderdelen zo ver mogelijk naar achteren in de resterende periode van het schooljaar of mogelijk naar het PTA programma van mavo 4. 
 
Voor het afnemen van PTA-toetsen is gekozen om op een van de hieronder genoemde drie manieren toetsen aan te bieden.  
 
Deze drie manieren zijn:  

 De toets digitaal aanbieden in Microsoft Forms met een tijdslot. 

 De toets mondeling aanbieden via MS Teams.  

 De toets aanbieden in de vorm van een (schrijf)opdracht of werkstuk in ItsLearning (i.v.m. plagiaat controle en tijdsslot). 
 
 
1. Teams – je krijgt in jouw schoolmail een uitnodiging (van je docent) voor deelname aan een vergadering op het tijdstip van jouw PTA. Onderaan de mail 

staat in het blauw een link, door hier op te klikken kom je in de vergadering. Deze ziet er zo uit:  

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  

Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering  

 
2. Forms – afnameprogramma van het PTA. In dezelfde uitnodigingsmail voor de vergadering in Teams staat er ook een link naar het PTA. Klik hier op en 

dan kom je bij de toets. Deze ziet er zo uit: 
 
De vergadering in Teams gebruiken we om aan te geven wanneer je moet stoppen met het PTA (verlengers krijgen 10 minuten extra). 
Jij weet zelf of je recht hebt op verlenging of niet, maak hier geen misbruik van! Doe je dit wel, dan pleeg je examenfraude en bezorg je jezelf een probleem. 
De voorleesfunctie is aanwezig in Forms mocht je deze willen gebruiken. Bij elke vraag staat een luidspreker. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0NGQ1M2YtZTdmNi00NzFmLTg3OTEtNzY2ZDNiZWE3NTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220be06c2d-b20d-4402-a905-6db3b13a3265%22%2c%22Oid%22%3a%22f4d240ce-2a46-4fc8-85d1-46b4d1f60db2%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f4d240ce-2a46-4fc8-85d1-46b4d1f60db2&tenantId=0be06c2d-b20d-4402-a905-6db3b13a3265&threadId=19_meeting_MTY0NGQ1M2YtZTdmNi00NzFmLTg3OTEtNzY2ZDNiZWE3NTcx@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL


Houd de betreffende dag en tijd goed in de gaten houden; je kunt namelijk dit PTA alleen dan maken. Niet eerder, niet later. Klik je later op de link, dan 
ben je deze tijd dus kwijt! Als je het niet hebt gemaakt, zonder bericht van ouders/verzorgers, dan ben je een herkansing kwijt.  
Op het moment dat je op de link van Forms klikt en je komt in de toetsomgeving,  
 
 

Fraudemaatregelen  
Toetsen op afstand kan fraudegevoeliger zijn. Door te kiezen voor de drie boven genoemde manieren van toetsen waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
tijdslot (tijd waarbinnen de toets beschikbaar is en afgerond moet zijn) en/of plagiaat controle (een automatische check op het overnemen van bestaande 
teksten), wordt dit zoveel als mogelijk beperkt. Verder worden onderstaande maatregelen mogelijk toegepast:  

1. De leerlingen zijn tijdens de gehele toetsduur deelnemer van de Teams-vergadering 
2. Steekproefsgewijs kan door de docent contact op worden genomen met een leerling om een gegeven antwoord mondeling toe te lichten.  
3. Aan de leerling wordt gevraagd de papieren met uitwerkingen en aantekeningen up te loaden bij het antwoordenformulier (via foto of inscannen). 

Dit staat dan in het toets rooster aangegeven.  
4. Als de docent fraude of plagiaat vermoedt, kan de locatiedirecteur een maatregel opleggen. De leerling kan dan worden verplicht om de toets op 

school over te maken.  
 
Dit is een officieel PTA dat volwaardig meetelt, neem het dus serieus en probeer het zo goed mogelijk te maken! 
Forms heeft een automatische fraudecontrole ter controle van de antwoorden. Bij het vermoeden van fraude en/of ander misbruik zal de examencommissie 
direct op de hoogte worden gesteld in verband met mogelijke examenfraude en zal je ter verantwoording worden geroepen. 
 

Dyslexie ondersteuning  
Bij leerlingen met een dyslexieverklaring wordt het tijdslot met 10 minuten extra verlengd. Toetsen die via Microsoft Forms worden aangeboden kunnen 
met de ingebouwde voorleesfunctie worden voorgelezen.  
 
Het is van belang dat je internet en de computer goed werken. Leerlingen die problemen hebben met hun computer of internetverbinding kunnen contact 
opnemen met systeembeheer (servicedesk@kennemercollege.nl) en een afspraak maken.  
 
 
Succes met de voorbereiding! 
Met vriendelijke groet, 
 
Meneer Sap 
Teamleider mavo 3 

mailto:servicedesk@kennemercollege.nl


 
week 16      

Maandag 13    2E PAASDAG (vrij) 

Dinsdag 14  
 Nederlands (tijdens de les) 

Aardrijkskunde (tijdens de les) 
Zie de mail van je docent 

Woensdag 15     

Donderdag 16     

Vrijdag* 17 
9.00u 
10.30u 
12.00u 

40 min 
40 min 
40 min 

Wiskunde 
Spaans 
M3f, M3g Maatschappijleer 

WI: H3, H6 en H9 
SP: Hoofdstuk 6 
MA: Media en werk (H6&H7) 

 
 

week 17      

Maandag* 20 
9.00u 
10.30u 
12.00u 

40 min 
40 min 
40 min 

Engels 
Economie 
M3a, M3d, M3e  Maatschappijleer 

EN: Kennistoetst Unit 5 
EC: Rekentoets eco 
MA: Media en werk (H6&H7) 

Dinsdag* 21 
9.00u 
10.30u 
12.00u 

40 min 
40 min 
40 min 

Biologie 
NS1 
M3b, M3c Maatschappijleer 

BI: H3 en H6 
NS1: H3 en H5 
MA: Media en werk (H6&H7) 

Woensdag 22    MEIVAKANTIE 

Donderdag 23    MEIVAKANTIE 

Vrijdag 24  
  MEIVAKANTIE t/m dinsdag 5 

mei 
 
 
*vrijdag 17, maandag 20 en dinsdag 21 april zijn PTAtoetsdagen. Er zijn geen ingeroosterde lessen op die drie dagen voor mavo 3. 
  



Overzicht aanpassing PTA P3  

April 2020  
 

Vak  Inhoud Toetsvorm Duur Magister Wanneer? Wijziging t.o.v. orgineel 
Nederlands  Zakelijke brief. Toets in It’s Learning met 

plagiaatcontrole.  
Digitale inlever 
opdracht,  
ItsLearning, incl. 
plagiaatcontrole 

40 min NE332 Tijdens een 
ingeplande les, 
online 
 
Di 14 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 

Frans  Vocabulaire Chapitre 1,2 + 3  (Alleen Frans-
Nederlands) 

Phrases-Clés Chapitre 1,2 + 3 (Alleen Frans-
Nederlands) 

Forms 40 min FA331 Tijdens een 
ingeplande les, 
online 
 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
 
Schrijfvaardigheid wordt online 
getoetst. Spreekvaardigheid komt 
voor deze periode te vervallen 
 
Tijdsduur (80 -> 40min) 

Duits  Een (kleine) gecombineerde toets 
schrijfvaardigheid (staat in de geplaatste 
studiewijzer voor M3 vermeld - ItsLearning).  
 
Toets DU321 Je kunt korte en makkelijke notities 
maken voor anderen en 
Toets DU322 Je kunt een eenvoudig formulier 
invullen. 

Forms 40 min DU321 
 
DU322 

Tijdens een 
ingeplande les, 
online 
 
 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
 
[deze toets onderdelen komen nog 
uit P2 i.v.m. langdurige lesuitval] 

Engels  Kennistoets Unit 5  
 
 

Forms 40 min EN331 1 centraal 
moment 
Ma 20 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 

Spaans  schriftelijke toets digitaal H6  
 
 
spreektoetsen via teams, via docent,  
(leerlingen BKF voor de meivakantie, CAB na de 
meivakantie) 

Forms 
 
 
Teams 
(mondeling) 

40 min 
 
 
 
15 min 

SP332 1 centraal 
moment  
Vr 17 april 
 
individueel 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
Tijdsduur (80 -> 40min) 
 

 



 
Geschiedenis  De laatste twee PTA-toetsen combineren en 

vooralsnog schriftelijk afnemen aan het einde 
van het schooljaar. Het gaat om Hoofdstuk 5 
Koude Oorlog paragraaf 1,2,3 (GS331 van 
10%) en paragraaf 4,5 (GS341 van 10%) 

Schriftelijk, einde 
schooljaar 
 
indien schriftelijk 
niet mogelijk is 
dan via Forms 

60 min GS331 
GS341 

 Verplaatsen P3 naar P4 
Samenvoegen GS332 en GS341 
(samen 20%), Toetsing in P4 
 
Tijdsduur (40 -> 60min) 

Aardrijkskunde  Toets Grenzen en identiteit 3.1 t/m 3.12 Forms 40 min AK331 Tijdens een 
ingeplande les, 
online 
 
Di 14 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
 

Wiskunde  H3, H6 en H9 Forms 40 min WI331 1 centraal 
moment 
Vr 17 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
Tijdsduur (80 -> 40min) 

Ns1  H3 en H5 
Warmte en energie 
Elektriciteit in huis 

Forms 40 min NS1331 1 centraal 
moment 
Di 21 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
Tijdsduur (80 -> 40min) 

Ns2  Geen PTA toets in P3      

Biologie  H3 en H6 
 

Forms 40 min BI331 1 centraal 
moment 
Di 21 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
Tijdsduur (80 -> 40min) 

Economie  De schrijfopdracht telt voor 70% mee voor je 
eindcijfer van het PTA H5 en H6.  Aan de hand van 
een aantal vragen, bewijs je in wat voor mate je de 
leerdoelen beheerst. 
 
De digitale rekentoets telt voor 30% mee voor je 
eindcijfers van het PTA H5 en H6. In een toets van 
30 minuten bewijs je of je de rekenvaardigheden 
van dit PTA beheerst. Om fraude te voorkomen zal 
er met verschillende rekentoetsen gewerkt worden 
waarvan de vragen ook nog in verschillende 
volgorde staan. 

Verslag, digitaal in 
Word (Itslearning 
plagiaat) 
 
 
 
 
 
Forms 

 
 
 
 
 
 
 
40 min 

EC331 
(7%) 
 
 
 
 
 
 
EC332 
(3%) 

Uiterlijk 19 april 
23:59u inleveren 
in ItsLearning 
 
 
 
 
 
1 centraal 
moment 
Ma 20 april 

Toetsvorm 
 
EC331 was 10% wordt nu opgedeeld 
in EC331 (7%) en EC332 (3%) 
 
 



Muziek  Praktijk gedeelte afronden   KM333 Online/op school 
in kleine 
groep/individueel  

Schriftelijk gedeelte (KMU331) 
verplaatsen P3 naar P4 
 

Ckv1  Leerlingen werken zelfstandig aan 
opdrachten. Deze staan in ItsLearning. RUT 
volgt de inleverdeadlines en heeft contact met 
de leerlingen 

     

Ckv2  Geen toetsen, leerlingen werken in hun 
dummy 

     

Maatschappijleer  Media en werk 
 
H6: paragraaf 1 t/m 6 
H7: paragraaf 1 t/m 6 

Forms 40 min MA331 Verdeeld over de 
3 afsluitende 
toetsdagen 
Vr 17 april 
Ma 20 april 
Di 21 april 

Toetsvorm (schriftelijk -> digitaal) 
 

LO  De onderdelen Trampolinespringen en 
hoogspringen worden afgesloten met een 
vervangende opdracht. Een groot deel van de 
leerlingen moet deze onderdelen nog afsluiten. De 
vervangende opdrachten gaan we in it's learning 
plaatsen, zodat de leerlingen deze kunnen maken 

opdracht  LO331 
 
LO332 

 Toetsvorm (praktijk wordt schr. 
Opdracht) 

Hbr  Geen toets, al klaar (fase aangebroken van de 
meesterproeven) 

     

 
 
 


