
 
 

1 van 2 

Addendum PTA  4 maart  2022 
 
Wijziging 
Vak : aardrijkskunde 
Cohort : vwo 6, cohort 2019-2022 
Wijziging : vervallen praktische opdracht DV6-4 ‘Onderzoek je eigen regio’. 
 
Motivatie 
Mede door de uitgestelde toetsweek vanwege covid-19 is er geen tijd meer in het programma voor 
het uitvoeren een praktisch onderdeel bij aardrijkskunde. De stof voor het CE dient nu voorrang te 
krijgen. 
 
Gevolg 
Er zijn voldoende cijfers bij AK gegenereerd, die geven een realistisch beeld over waar de leerlingen 
staan. Alle stof is gedekt binnen andere onderdelen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de 
berekening van het SE jaarcijfer zoals dat in het PTA staat omdat de toets voor 5,00% meetelt voor 
het eindcijfer nu komt te vervallen 
 

 
 
Wijziging 
Vak : scheikunde 
Cohort : vwo 6, cohort 2019-2022 
Wijziging : scheikunde vwo 6, vervallen PTA toetsen PV6-1 en TV6-3 
 
Motivatie 
Gegeven COVID-19 is het niet mogelijk de praktische toetsen van vwo 6 af te nemen omdat door de 

quarantainemaatregelen voor leerlingen en docenten en inhaaltentamens er deze periode geen tijd 

is om de praktische toetsen in te plannen. De eindtermen worden gedekt door andere toetsen 

waardoor er geen absolute noodzaak is deze praktische (eind)opdrachten af te nemen.  

 
Gevolg 
Voor vwo 6 komen de praktische opdracht PV6-1 ‘Roulatie practicum' en de praktische opdracht 'SE 

V Praktische toets' te vervallen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de berekening van het SE 

jaarcijfer zoals dat in het PTA staat omdat twee toetsen die respectievelijk voor 4,76% en 15,87% 

meetellen voor het eindcijfer komen te vervallen.  
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Wijziging 
Vak : muziek 
Cohort : havo 4, cohort 2021-2023; 

vwo 4, cohort 2021-2024 
Wijziging : aanpassing lesprogramma  

Havo 4: 
- TH4-b wordt in de uitgebreide uitleg: BeatsNBits hst. Poplab, Muziek voor dans en 

Muziek verwoordt. 

- DH5-1 wordt in de uitgebreide uitleg: BeatsNbits hst. Constructies 

- DH5-2 wordt in de omschrijving: Muziekgeschiedenis en muziektheorie.  

En in de uitgebreide uitleg: BeatsNBits hst. Line up. 

- TH5-1 wordt in de omschrijving: Muziekgeschiedenis en muziektheorie.  

En in de uitgebreide uitleg: BeatsNBits hst. Constructies en Line up. 

- TH5-3 wordt in de omschrijving: Muziekgeschiedenis en muziektheorie.  

En in de uitgebreide uitleg: BeatsNBits alle hoofdstukken en bronnen. 

Vwo 4:  
- TV4-b wordt in de uitgebreide uitleg: BeatsNBits hst. Poplab, Muziek voor dans en 

Muziek verwoordt. 

- TV5-a omschrijving: Muziekgeschiedenis en muziektheorie.  

Uitgebreide uitleg: BeatsNBits hst. Constructies. 

- TV5-b omschrijving: Muziekgeschiedenis en muziektheorie.  

Uitgebreide uitleg: BeatsNBits hst. Line up. 

 
Motivatie 
Aanpassing lesprogramma wegens roosterwijziging waardoor er 2 in plaats van 3 lessen per week 
beschikbaar zijn. Dat betekent dat de geplande stof in het PTA niet behaald kan worden. 
 
Gevolg 
De wijzigingen hebben geen gevolg voor de opbouw van het PTA, wel voor de te toetsen stof. Alle 
eindtermen blijven gedekt. 
 

 
 
Akkoord 
Bevoegd gezag : 8 maart 2022 
MR (Deelraad) : 8 maart 2022 
 
 


