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Addendum PTA 1 mei 2020 
 
Wijziging 
Vak : Engels 
Cohort : Vwo 6, cohort 2017-2020 
Wijziging : Weging DV6-5 van 2 naar 3 
 
Motivatie 
Correctie papieren PTA op vastgestelde weging zoals in het begin van het schooljaar in magister is 
opgenomen. 
 
Gevolg 
De wijziging heeft geen gevolgen voor het SE cijfer. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 24 april 2020 
MR (Deelraad) :  1 mei 2020 
 

 
 
Wijziging 
Vak : Geschiedenis 
Cohort : Vwo 6, cohort 2017-2020 
Wijziging : Weging TV4 van 4 naar 2 
 
Motivatie 
Correctie papieren PTA op vastgestelde weging zoals in het begin van het schooljaar in magister is 
opgenomen. 
 
Gevolg 
De wijziging heeft geen gevolgen voor het SE cijfer. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 24 april 2020 
MR (Deelraad) :  1 mei 2020 
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Wijziging 
Vak : Levensbeschouwing (schooljaar 2017-2018) 
Cohort : Vwo 6, cohort 2017-2020 
Wijziging : Weging PV4 van 1 naar 2 
 
Motivatie 
Correctie papieren PTA op vastgestelde weging zoals in schooljaar 2017-2018 is vastgesteld. 
 
Gevolg 
De wijziging heeft geen gevolgen voor het SE cijfer. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 24 april 2020 
MR (Deelraad) :  1 mei 2020 
 

 
 
Wijziging 
Vak : Economie 
Cohort : Vwo 6, cohort 2017-2020; havo 5 cohort 2018-2020 
Wijziging : De schriftelijke toets SE3 is omgezet in een praktische opdracht 
 
Motivatie 
Gezien de omstandigheden rond COVOD-19 is besloten de schriftelijke toets om te zetten in een 
praktische opdracht. 
 
Gevolg 
De praktische opdracht heeft dezelfde weging als de schriftelijke toets. De wijziging heeft geen 
gevolgen voor het vaststellen van het SE cijfer. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 24 april 2020 
MR (Deelraad) :  1 mei 2020 
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Wijziging 
Vak : Maatschappijwetenschappen 
Cohort : Havo 5 cohort 2018-2020 
Wijziging : De schriftelijke toets SE3 is omgezet in een praktische opdracht 
 
Motivatie 
Gezien de omstandigheden rond COVOD-19 is besloten de schriftelijke toets om te zetten in een 
praktische opdracht. 
 
Gevolg 
De praktische opdracht heeft dezelfde weging als de schriftelijke toets. De wijziging heeft geen 
gevolgen voor het vaststellen van het SE cijfer. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 24 april 2020 
MR (Deelraad) :  1 mei 2020 
 

 
 
Hiermee bevestig ik, als secretaris van de MR, dat de MR instemt met de aanpassingen in het PTA die 
genoemd zijn in het bijgevoegde addendum. 


