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Addendum PTA 12 juni 2020 
 
Wijziging 
Vak : Aardrijkskunde 
Cohort : havo 4, cohort 2019-2021 

vwo 4, cohort 2019-2022 
vwo 5, cohort 2018-2021 

Wijziging : verzwaren weging PTA toetsen havo4, inkorten PTA toets TH4-b 
inkorten PTA toets TV4-b 
inkorten PTA toets TV5-b 

 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
Besloten is de PTA toetsen TH4-b, TV4-b en TV5-b in te korten. 
De huidige weging van de PTA toetsen in havo 4 is niet in balans voor het uiteindelijke SE cijfer. 
 
Gevolg 
Voor havo 4 zal de toets TH4-b wijzigen van ‘H3 Leefomgeving (stedelijke gebieden) & H4 
Leefomgeving (wateroverlast)’naar ‘H4 Leefomgeving (wateroverlast)’. 
Voor vwo 4 zal de toets TV4-b wijzigen van ‘H2 Aarde, endogene en exogene processen (uit 5 vwo 
boek) & H4 Leefomgeving, Wateroverlast (uit 4 vwo boek)’ naar ‘H4 Leefomgeving, Wateroverlast 
(uit 4 vwo boek)’. 
Voor vwo 5 zal de toets TV5-b wijzigen van ‘H2 Aarde, endogene en exogene processen (uit 5 vwo 
boek) & H4 Leefomgeving, Wateroverlast (uit 4 vwo boek)’ naar ‘H4 Leefomgeving, Wateroverlast 
(uit 4 vwo boek)’. 
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de berekening van het SE jaarcijfer. De lesstof is 
afgelopen jaar behandeld en getoetst door middel van een praktische opdracht. 
De toetswegingen voor havo 4 zullen als volgt aangepast worden: PH4 zal 1 maal meewegen (is nu 
0,1 maal); TH4=SE-4 zal 2 maal meewegen (is nu 1 maal). 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 2020 
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Wijziging 
Vak : Culturele en kunstzinnige vorming 
Cohort : vwo 5, cohort 2018-2021 
Wijziging : vervallen PTA toetsen PV5-5 en PV5-6 
 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
 
Gevolg 
Voor vwo 5 zullen de praktische opdrachten PV5-5 ‘Podiumkunsten, afrondend onderzoek’ en PV5-6 
‘Cultureel zelfportret: afrondende evaluatie’ vervallen. 
Voor deze toetsen zal ‘VR’ ingevuld worden in magister.  
Deze wijziging heeft gevolgen voor de berekening van het SE jaarcijfer zoals dat in magister staat 
omdat meerdere toetsen komen te vervallen. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 2020 
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Wijziging 
Vak : Economie 
Cohort : vwo 4, cohort 2019-2022 

vwo 5, cohort 2018-2021 
Wijziging : vervallen PTA toets PV4-1 

vervallen PTA toetsen PV5-1 en PV5-2 
 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
 
Gevolg 
Voor vwo 4 zal de praktische opdracht PV4-1 ‘Experiment’ vervallen. 
Voor vwo 5 zullen de praktische opdracht PV5-1 ‘Experiment 1’ en PV5-2 ‘Experiment 2’ vervallen. 
Voor deze toetsen zal ‘VR’ ingevuld worden in magister.  
Deze wijziging heeft gevolgen voor de berekening van het SE jaarcijfer zoals dat in magister staat 
omdat een of meerdere toetsen komen te vervallen. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 2020 
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Wijziging 
Vak : Handvaardigheid 
Cohort : havo 4, cohort 2019-2021 
Wijziging : wijziging theoretische PTA toets TH4-b naar praktische opdracht 

wijziging inhoud PTA toets PH4-2 
 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
Besloten is de theoretische toets TH4-b ‘KON: renaissance t/m symbolisme’ te wijzigen naar de 
praktische opdracht 'vormgevingsaspecten; schilderij namaken met foto'. Deze opdracht kunnen de 
leerlingen buiten school zelfstandig uitvoeren. 
Besloten is de omschrijving van de  praktische opdracht PH4-2 ‘Perspectief’ te veranderen ‘naar 
'perspectief + transformatie 2d naar 3d’. 
 
Gevolg 
Voor havo 4 zal de theoretische toets TH4-b omgezet worden naar praktische opdracht.  
Voor havo 4 zal de beschrijving van de praktische opdracht PH4-2 gewijzigd worden. 
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de totstandkoming van het SE-jaarcijfer. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 2020 
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Wijziging 
Vak : Informatica 
Cohort : havo 4, cohort 2019-2021 

vwo 4 cohort 2019-2022 
Wijziging : vervallen praktischer opdracht PH4-3 

vervallen praktische opdracht PV4-3 
 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
Besloten is de praktische opdracht PH4-3 en PV4-3 te laten vervallen omdat veel leerlingen deze 
opdracht niet thuis uit kunnen voeren en de opdracht niet klassikaal op school uitgevoerd kan 
worden. 
 
Gevolg 
Voor havo 4 zal de praktische opdracht PH4-3 ‘Filius’ vervallen. 
Voor vwo 4 zal de praktische opdracht PV4-3 ‘Filius’ vervallen. 
Voor deze toetsen zal ‘VR’ ingevuld worden in magister.  
Deze wijziging heeft gevolgen voor de berekening van het SE jaarcijfer zoals dat in magister staat 
omdat een toets komt te vervallen. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 2020 
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Wijziging 
Vak : Maatschappijwetenschappen 
Cohort : havo 4, cohort 2019-2021 

vwo 5, cohort 2018-2021 
Wijziging : inkorten PTA toets TH4-b 

inkorten PTA toets TV5-b 
 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
 
Omdat niet alle stof voldoende behandeld kon worden is besloten de niet behandelde stof te laten 
vervallen en volgend jaar in te halen. 
 
Gevolg 
Voor havo 4 zal de toets TH4-b wijzigen van ‘H1 tot en met H10’ naar ‘H1 tot en met H7’. De 
hoofdstukken 8 t/m 10 vervallen. 
Voor vwo 5 zal de toets TV5-b wijzigen van ‘H6 tot en met H11’ naar ‘H6 tot en met H11 zonder 
§ 11.3 en § 11.5’. 
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de berekening van het SE jaarcijfer. De ontbrekende lesstof 
zal volgend leerjaar ingehaald en getoetst worden. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 2020 
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Wijziging 
Vak : Scheikunde 
Cohort : havo 4, cohort 2019-2021 

vwo 4, cohort 2019-2022 
vwo 5, cohort 2018-2021 

Wijziging : vervallen PTA toets PH4-1 
vervallen PTA toets PV4-1 
vervallen PTA toets PV5-2 

 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de toets(en) af te nemen omdat door de lock-down er 
onvoldoende tijd (over) is om de toetsen in te plannen dan wel er op school niet op een veilige 
manier de toetsen afgenomen kunnen worden dan wel er onvoldoende begeleiding of faciliteiten op 
school aanwezig af is op de toetsen op een verantwoorden manier gespreid af te nemen. 
 
Gevolg 
Voor havo 4 zal de praktische opdracht PH4-1 ‘Zouten herkennen’ vervallen. 
Voor vwo 4 zal de praktische opdracht PV4-1 ‘Zouten herkennen’ vervallen. 
Voor vwo 5 zal de praktische opdracht PV5-2 ‘Stoffen herkennen’ vervallen. 
Voor deze toetsen zal ‘VR’ ingevuld worden in magister.  
Deze wijziging heeft gevolgen voor de berekening van het SE jaarcijfer zoals dat in magister staat 
omdat een toets komt te vervallen. 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 11 juni 2020 
MR (Deelraad) :  12 juni 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. 


