
 

 

Aanpassing Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020  
In verband met de bijzondere omstandigheden is het centraal examen in het cursusjaar 2019-

2020 vervallen. Daarom stelt de examencommissie - met inachtneming van de richtlijnen van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - een aantal aanpassingen aan het Programma 

van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor. Deze aanpassingen gelden de PTA’s van de 

eindexamenklassen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. Hieronder staan alle wijzigingen per afdeling 

genoemd.  

 

Planning  

We zijn voornemens om de schoolexamens plaats te laten vinden in de periode van dinsdag 7 april 

t/m vrijdag 17 april. Na de meivakantie is er ruimte voor inhaalprogramma’s en herkansingen, 

zodat het gehele schoolexamenprogramma begin juni is afgerond.   

 

Verzamelcijfers  

Voor de mavo-afdeling en de havo-afdeling is er sprake van een verzamelcijfer binnen het PTA van 

een groot aantal vakken. Voor een deel van de vakken zijn alle onderdelen van het verzamelcijfer 

reeds afgenomen. Leerlingen die een onderdeel gemist hebben halen dat in. Onderdelen van het 

verzamelcijfer die nog niet klassikaal zijn afgenomen komen te vervallen. Dit is mogelijk omdat alle 

domeinen ook binnen andere toetsen van het schoolexamenprogramma aan de orde zijn 

gekomen. De weging van het verzamelcijfer blijft bij alle vakken gelijk.   

 

Mondelinge examens  

De mondelinge examens vinden op school plaats, tenzij - door omstandigheden van de 

examinator en/of de kandidaat - niet voldaan kan worden aan de richtlijnen van het RIVM. In deze 

gevallen draagt de examinator zorg voor afname op afstand en neemt hierover contact op met de 

leerling. Als een kandidaat niet kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM om voor een 

mondeling examen naar school te komen, verzoeken wij jullie hierover vooraf contact op te nemen 

met de betreffende afdelingsleider.  
  

Aan: MR  

Van: directie  

 

  

Onderwerp Den Haag  
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 4 MAVO  

Vak  Onderdeel  Oud  Nieuw  Argumentatie  

Aardrijkskunde  SE III (tijdens 

de les)  

Weer en 

klimaat H1-3 

en casus 

(10%)  

komt te 

vervallen  

Stof in onderdeel van SE II 

(maart)  

  

Te vervallen onderdelen binnen het verzamelcijfer MAVO  

Vak  Onderdeel  

Nederlands  Lezen blok 1-4  

Frans  Idioom en grammatica 17, 18 en 19  

Duits  Toets Kapittel 4  

Engels  Taaltoets Unit 3 en 4  

Geschiedenis  Hoofdstuk 6  

Aardrijkskunde  H3 Casus en Weer  

Nask1  Toets H 3, 10 en 11  

  

5 HAVO  

Vak  Onderdeel  Oud  Nieuw  Argumentatie  

Nederlands  SE III 

mondeling (25%)  

locatie: lokaal  zie hierboven 

(mondelinge 

examens)  

zie hierboven  

Tekenen  SE III (5%)  schriftelijk: BB, 

KB en 

examenthema  

komt te 

vervallen  

theoriestof is afgedekt in 

overige SE’s  

Tekenen  Beeldende 

vorming 

P3 (20%)  

praktisch werk 

(20%)  

praktisch werk 

(25%)  

verschuiving van theorie 

naar praktijk doet recht 

aan belang van praktisch 

werk binnen het vak.  

Handvaardig-

heid  

SE III (5%)  schriftelijk: BB, 

KB en 

examenthema  

komt te 

vervallen  

theoriestof is afgedekt in 

overige SE’s  

  

Handvaardig-

heid  

Beeldende 

vorming 

P3 (20%)  

praktisch werk 

(20%)  

praktisch werk 

(25%)  

verschuiving van theorie 

naar praktijk doet recht 

aan belang van praktisch 

werk binnen het vak.  

 

NB: De praktische uitvoering van de PTA-wijziging bij de kunstvakken is aangepast. In de eerdere 

versie van dit document (1 april, middag) leek het alsof er een extra opdracht aan het PTA werd 

toegevoegd. Dit is niet het geval. De weging van het praktische werk uit P3 is verhoogd naar 

weegfactor 25%.   
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Te vervallen onderdelen binnen het verzamelcijfer HAVO  

Er komen binnen de havo-afdeling geen onderdelen binnen het verzamelcijfer te vervallen. De 

onderdelen die nog niet gemaakt zijn (ofwel vanwege absentie van leerlingen ofwel vanwege het 

uiteenlopen van de planningen van parallelklassen) zullen worden ingehaald.   

  

6 VWO  

Vak  Onderdeel  Oud  Nieuw  Argumentatie  

Tekenen  SE III (20%)  schriftelijk: BB, 

KON, 

examenbundel  

praktische opdracht  theoriestof is afgedekt in 

overige SE’s;   

doet recht aan belang 

van praktijk binnen het 

vak.  

Handvaardig-

heid  

SE III (20%)  schriftelijk: BB, 

KON, 

examenbundel  

praktische opdracht  theoriestof is afgedekt in 

overige SE’s;   

doet recht aan belang 

van praktijk binnen het 

vak.  

  

De directie heeft de voorstellen van de examencommissie onverkort overgenomen. De 

directie heeft deze als voorgenomen besluit ter instemming voorgelegd aan de MR. De MR heeft 

op 2 april instemming verleend aan de voorgestelde wijzigingen.   

 

De commissie heeft zich nog niet gebogen over een mogelijke aanpassing van het 

examenreglement. We wachten de landelijke richtlijnen en de zak-/slaagregeling af. Daarna zullen 

we hierover spreken en mogelijk een voorstel hierin doen.   

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de directie en de examencommissie,  

Rineke van Meeteren  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 


