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Addendum PTA 19 maart 2020 
 

 

Wijziging 

Vak : Biologie 

Cohort : Vwo 6, cohort 2017-2020 

Wijziging : weging TV4 van 2 naar 1, weging TV5 van 2 naar 1 

 

Motivatie 

Voor alle cohorten is vastgesteld dat de weging uit voorgaande jaren (TV4 en TV5) éénmaal meetelt. 

Dit is vastgelegd in Magister. Het papieren PTA van vwo 6 bleek een weging van 2 te bevatten voor 

beide toetsen. Dit is in het papieren PTA gecorrigeerd. 

 

Gevolg 

De wijziging heeft geen gevolgen voor het SE cijfer. 

 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 13 maart 2020 

MR (Deelraad) :  19 maart 2020 

 

 
 

Wijziging 

Vak : Wiskunde B 

Cohort : Havo 5, cohort 2018-2020 

Wijziging : toetsduur toets TH5-3 van 180 minuten naar 120 minuten 

 

Motivatie 

Gezien de omstandigheden rond COVOD-19 en rekening houdend met de vereiste, forse inzet van 

surveillanten is besloten de toets in te korten. 

 

Gevolg 

De afsluitende toets bevat alle stof die in andere toetsen al getoetst is. Inkorting heeft geen effect op 

het SE cijfer of het examenprogramma. 

 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 18 maart 2020 

MR (Deelraad) :  19 maart 2020 
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Wijziging 

Vak : Wiskunde A 

Cohort : Havo 5, cohort 2018-2020 

Wijziging : toetsduur toets TH5-3 van 180 minuten naar 120 minuten 

 

Motivatie 

Gezien de omstandigheden rond COVOD-19 en rekening houdend met de vereiste, forse inzet van 

surveillanten is besloten de toets in te korten. 

 

Gevolg 

De afsluitende toets bevat alle stof die in andere toetsen al getoetst is. Inkorting heeft geen effect op 

het SE cijfer of het examenprogramma. 

 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 18 maart 2020 

MR (Deelraad) :  19 maart 2020 

 

 
 

Wijziging 

Vak : Scheikunde 

Cohort : Vwo 6, cohort 2017-2020, vwo 5 cohort 2018-2021, vwo 4 cohort 2019-2022 

Wijziging : toetsduur toets TV6-3 van 120 minuten naar 180 minuten 

 

Motivatie 

Uit onderzoek is gebleken dat de toets langer duurt dan de geplande 120 minuten. Er is ingestemd de 

toetsduur met een uur te verlengen naar 180 minuten.  

 

Gevolg 

Er zijn geen gevolgen voor het SE cijfer.  

 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 18 maart 2020 

MR (Deelraad) :  19 maart 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. 


