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Addendum Schoolexamenreglement 2 november 2020 
Wijziging 

Vak : aardrijkskunde, bewegingsonderwijs CKV, Duits, economie, geschiedenis, informatica, 

scheikunde, wiskunde A, wiskunde B 

Cohort : havo 4, cohort 2020-2022, havo 5, cohort 2019-2021 

vwo 4, cohort 2020-2023, vwo 5, cohort 2019-2022, vwo 6, cohort 2018-2021 

Wijziging : tekstuele wijzigingen (correcties) 

 havo 4: 

- aardrijkskunde havo 5 PH5-1: type toets moet PO zijn; 

- Duits havo 5 DH5-2 t/m DH5-4: correctie afname moment; 

- geschiedenis havo 5 TH5-0: weging moet 1 zijn; 

- scheikunde havo 5 TH5-3: type toets moet PO zijn; 

- wiskunde B havo 5 TH5-0: weging moet 3 zijn. 

 havo 5: 

- Duits havo 5 DH5-2 t/m DH5-4: correctie afname moment; 

- economie havo 5 DH5-6: eindtermen moeten ‘A, H’ zijn; 

- scheikunde havo 5 TH5-3: type toets moet PO zijn; 

- wiskunde A havo 5 TH5-0 t/m TH5-3: (juiste) wegingen aangebracht; 

- wiskunde B havo 5 TH4-b: stof moet Hoofdstuk 1 t/m 7 zijn (COVID-19); 

- wiskunde B havo 5 DH5-1: stof moet Hoofdstuk 8 zijn (COVID-19); 

- wiskunde B havo 5 DH5-2: stof moet Hoofdstuk 9 en 10 zijn (COVID-19); 

- wiskunde B havo 5 TH5-0: weging moet 3 zijn. 

 vwo 4: 

- CKV vwo 5 alle toetsen: afnamemoment moet jaar 5 zijn; 

- geschiedenis vwo 5 SE5: weging moet 2 zijn; 

- informatica vwo 6 TV6-0: weging moet 1 zijn; 

- scheikunde vwo 6 TV6-3: type toets moet PO zijn. 

 vwo 5: 

- aardrijkskunde vwo 5 PV5-1: tijdsduur moet 10 uur zijn; 

- aardrijkskunde vwo 6 DV6-4: type toets moet PO zijn; 

- CKV vwo 5 alle toetsen: afnamemoment moet jaar 5 zijn; 

- geschiedenis vwo 5 SE5: weging moet 2 zijn; 

- informatica vwo 6 TV6-0: weging moet 1 zijn; 

- scheikunde vwo 6 TV6-3: type toets moet PO zijn. 

 vwo 6: 

- bewegingsonderwijs vwo 6 alle toetsen: afnamemoment moet  jaar 6 zijn; 

- CKV (afgesloten vak) vwo 4 PV4-01: beschrijving moet ‘Praktische opdracht 

Stoel’ zijn; 

- CKV (afgesloten vak) vwo 5 alle toetsen: afnamemoment moet jaar 5 zijn; 

- CKV (afgesloten vak) vwo 4 en 5 alle toetsen: juiste   kolomnummer 

aangebracht; 

- geschiedenis vwo 5 SE5: weging moet 2 zijn; 

- informatica vwo 6 TV6-0: weging moet 1 zijn; 

- scheikunde vwo 6 TV6-3: type toets moet PO zijn. 
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Motivatie 

Dit schooljaar is het Comenius Lyceum overgestapt op het nieuwe ‘Zaam-format’ waarmee op een 

andere manier het PTA samengesteld wordt. De juiste PTA’s zijn in Excel aangeleverd en 

overgenomen in Magister. Bij het omzetten en bij verschillende kopieeracties zijn gegevens niet juist 

doorgekomen in het papieren PTA. Ook latere wijzigingen bleken niet overal goed doorgevoerd. Het 

betreft tekstuele onjuistheden voor met name de nieuwe elementen van de cohorten. Voor een 

enkel afgesloten vak zijn ook oude tekstuele onjuistheden (alsnog) gecorrigeerd.  

 

De verwachting is dat zodra de importfunctie van Excel naar Magister goed werkt en er gebruik 

gemaakt wordt van de PTA rapportage van Magister voor het automatisch samenstellen van het 

papieren PTA deze problemen niet meer zullen voorkomen. 

 

Gevolg 

In magister staan voor alle cohorten de juiste beschrijvingen en de juiste wegingen waarmee er geen 

gevolgen zijn voor het vaststellen van de SE-cijfers. 

 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 30 oktober 2020 

MR (Deelraad) :  2 november 2020 

 

 

 

Hiermee bevestig ik, als secretaris van de MR, dat de MR instemt met de aanpassingen in het 

schoolexamenreglement  die genoemd zijn in het bijgevoegde addendum. 


