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Wijzigingen PTA leerjaar 4  in verband met coronamaatregelen      2 april 2020  

Kader beroepsgerichte leerweg  
 
Beste eindexamenleerling en ouder/verzorger, 
 

Nu het eindexamen is komen te vervallen door de maatregelen rondom de coronacrisis, is het van belang dat de leerlingen hun schoolexamen 
(= alle toetsen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)) op een goede manier afronden. Daarbij zijn drie zaken van belang:  

1. het PTA  

2. het tijdsschema  

3. het bepalen of je gezakt of geslaagd bent en de landelijke herkansingen.  

Over het PTA en het tijdsschema kunnen we jullie alvast informatie geven. Over het bepalen of je gezakt of geslaagd bent en de landelijke 
herkansingen kunnen we nu nog niet informeren. We moeten daarvoor nog informatie van de overheid krijgen.  
 

1. Het PTA 
Alle PTA- toetsen van een vak vormen samen het schoolexamencijfer van een vak. Dit cijfer is nu ook het eindcijfer voor op het diploma 
geworden. Toen de scholen dicht gingen op 16 maart moesten er voor elk vak nog PTA-toetsen gemaakt worden die al gepland stonden. Ook 
moesten leerlingen nog toetsen inhalen die ze gemist hadden.  
 

Van de overheid mogen we het PTA aanpassen. Daarvoor zijn wel regels opgesteld (klik hier voor die regels). 
Samen met de docenten van de eindexamenklassen (de examinatoren) is gekeken hoe we het PTA kunnen aanpassen. We hebben gelet op: 

• het moet voor leerlingen kansen bieden om hun cijfer te verbeteren; 

• het moet eerlijk zijn, dus toetsen die door één klas zijn gemaakt moeten door iedereen van hetzelfde niveau gemaakt worden; 

• het moet correct zijn, volgens de regels; 

• en de toetsen moeten ook veilig georganiseerd kunnen worden.  

De medezeggenschapsraad heeft de aanpassingen van het PTA goedgekeurd. Deze staan in een schema op de website. Dit zijn dus toetsen die 
de leerling niet meer hoeft te doen of die op een andere manier worden getoetst. Voor de duidelijkheid staat hieronder ook een overzicht van 
de toetsen die de leerling nog wél moet doen. Het ligt dus aan het vakkenpakket van de leerling welke PTA toetsen er nog gedaan moeten 
worden.  
Zie voor de originele PTA’s van leerjaar 4 en de aanpassingen op onze website https://www.sprengeloo.nl/leerlingen/lsp-pta-examen 
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2. Het tijdschema: Wat gaan we wanneer afronden 
 

• Tot en met 3 april heeft de leerling de tijd de opdrachten die nog ingehaald moeten worden (zoals leesdossiers, praktische opdrachten 

en verslagen) online in te leveren bij je vakdocent. Zie ook onze brief van 19 maart. Let op: het is verplicht deze onderdelen te maken 

om je schoolexamen te kunnen afronden en dus te kunnen slagen voor je vmbo-opleiding! 

• Tot en met 21 april heeft de leerling de tijd om op school alle PTA-toetsen in te halen die je gemist hebt. Welke toets je nog moet 

maken is aangegeven door de vakdocent. In Magister - in het rooster van de leerling - wordt het inhaalmoment geplaatst. Neem 

contact op met mevr. Visser als je op dat moment verhinderd bent door ziekte, verkoudheid, hoesten, koorts of als je tot de risicogroep 

behoort. Volg de richtlijnen van het RIVM. 

• Van 6 tot en met 20 mei gaan we alle PTA-toetsen die nog gemaakt moeten worden per klas indelen. Het rooster hiervan komt in 

magister te staan. Samen met de vakdocent kan de leerling zich hierop voorbereiden.  

• Van 25 tot en met 29 mei zijn er herkansingsmogelijkheden. Kijk in het PTA welke PTA-toetsen je van ieder vak mag herkansen. Dit 

verschilt namelijk per vak. Naast deze reguliere herkansingen mag de leerling 1 extra herkansing inzetten in overleg met de mentor. Dit 

vanwege de bijzonder situatie waarin we nu zitten.  

• Omdat het schoolexamen nu ook het eindexamen is, komt er een herkansingsregeling vanuit de overheid. Hoe die eruit ziet, weten wij nog 

niet. Dit geldt ook voor de nieuwe zak- en slaagregeling. Over de uitslagdatum en de diplomering komt later nog meer informatie. We gaan dit 

afstemmen met de andere scholen in Apeldoorn. 

 

Zijn er vragen dan kun(t) u/je contact opnemen met mevr. A. Visser  a.visser@sprengeloo.nl 
 
Met vriendelijke groet namens  
de examencommissie van Sprengeloo, 
 
A. Visser  



 
 

3 
 

Welke toetsen voor het schoolexamen moeten examenleerlingen nog wél maken?  

Kader beroepsgerichte leerweg  
 
 

Vak  Type  Toetsvorm Herkansing  Weging  Eindtermen  Toetsomschrijving  opmerkingen 

Ne T S nee 1 K2 Toets tekstanalyse   

En  
4ka,4kc, 4kd  

T S Digitaal Ja 2,5 K 1, 2, 3, 7 
V 2, 3, 4, 5 

proefexamen 1 klas heeft deze toets 
al gemaakt  

Du - - - - - -  

Wi T S Ja, als keuze* 1 K2, 6 H8 Ruimtemeetkunde   

BI T S Ja, als keuze* 2 K1,2,3,9,10 Thema 7 opslag / uitscheiding  

BI T S niet 3  Tentamen boek 2 (leerjaar 3)  

Nask T S Ja, als keuze* 2 K9 H1 en H6 Krachten   

Nask T S Ja, als keuze 2 K9 H10 & H11  
Kracht & bewegen 

Deze toets is een 
opdracht geworden en 
is al door de docent 
uitgezet  

Ec T S Ja, als keuze 2 K7 Hoofdstuk 5: Samen in de 
wereld  

 

Ec T S niet 2 K7 Tentamen leerstof leerjaar 3 
en 4  

1 klas heeft de toets al 
gemaakt  

Mask T S niet 1 K 1 t/m 8 examentraining Dit is een opdracht 
geworden. Deze wordt 
6 april uitgezet en 
moet voor 15 april 
ingeleverd worden. 

Beroepsgericht 
vak BWI, D&P, 
M&T, PIE, Z&W 

Sommige leerlingen moeten nog praktijkonderdelen op school afronden.  

 
* Een leerling mag één toets per vak kiezen om te herkansen. Deze toets behoorde tot de mogelijkheid om te herkansen. Zie het PTA op de website voor alle 
herkansingsmogelijkheden. 
 


