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Addendum PTA 22 juni 2021 
 
Wijziging 
Vak : Maatschappijleer 
Cohort : Havo 4, cohort 2020-2021; vwo 4, cohort 2020-2021 
Wijziging : De toetsen TH4-2 (havo 4) en TV4-2 (vwo 4) over de Rechtsstaat is een Praktische 

Opdracht over de verkiezingen geworden, waarin een deel van de Rechtsstaat 
afgesloten wordt. 
Vrijstelling voor de maatschappelijke stage voor havo 4 en vwo 4. 

 
Motivatie 
Het bleek dit schooljaar in verband met covid-19 beperkingen niet mogelijk op school alles te 
behandelen en te toetsen. Er heeft een inhouds- en vormwijziging plaatsgevonden (TH4-2 en TV4-2), 
zodat de leerlingen met deze opdracht beter zelfstandig aan het werk konden gaan en zij op deze 
manier beter thuis aan de opdrachten af konden ronden. 
De Maatschappelijke stage (MAS) kan dit jaar vanwege alle maatregelen niet doorgaan. 
 
Gevolg 
De wijziging van de toetsen TH4-2 en TV4-2 heeft geen invloed op de totstandkoming van het SE 
cijfer. De MAS vormt 20% van het eindcijfer waardoor de overige toetsen relatief zwaarder wegen 
(25% in plaats van 20%). 
 

 
 
Wijziging 
Vak : Economie 
Cohort : Havo 4, cohort 2020-2022 
Wijziging : De toets TH4-b wordt gewijzigd van hoofdstukken H7 t/m H12 naar H7 t/m H11. 
 
Motivatie 
In het nieuwe examenprogramma is een onderdeel geschrapt. Dat houdt in dat in Havo 4 hoofdstuk 
12 niet meer behandeld en getoetst hoeft te worden. 
 
Gevolg 
De wijziging heeft verder geen gevolgen voor het tot stand komen van het SE cijfer.  
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Mededeling 
Vak : Wiskunde A 
Cohort : Havo 4, cohort 2020-2022 
Wijziging : De praktische opdracht PH4 wordt verplaatst van havo 4 naar havo 5. 
 
Motivatie 
Vanwege covid-19 bleek er geen tijd om de praktische opdracht onder begeleiding op school uit te 
voeren. De praktische opdracht zal in havo 5 alsnog uitgevoerd worden. 
 
Gevolg 
De wijziging heeft geen gevolgen voor het tot stand komen van het SE cijfer.  
(Wel heeft het cijfer gevolgen voor het overgangsrapport: de deel toetsen uit semester 1 en 2 en de 
tentamens uit semester 1 en 2 wegen niet voor 20 %maar voor 25% mee.) 
 

 
 
Mededeling 
Vak : Aardrijkskunde 
Cohort : Vwo 4, cohort 2020-2023; vwo 5 cohort 2019-2022 
Wijziging : De excursie leefomgeving wordt verplaatst naar volgend jaar. 
 
Motivatie 
Vanwege covid-19 bleek het dit schooljaar niet mogelijk de excursie doorgang te laten vinden. 
 
Gevolg 
De wijziging heeft geen gevolgen voor het tot stand komen van het SE cijfer.  
(Wel heeft het cijfer gevolgen voor de overgangsrapporten: de PO telde voor 2/13 mee. De overige 
cijfers tellen nu iets zwaarder mee.) 
 

 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 10 juni 2021 
MR (Deelraad) : 22 juni 2021 


