Inleiding PTA

schooljaar 2018-2019

Vanaf de bovenbouw havo en vwo (vanaf klas 4) heeft elk vak een PTA, een programma van Toetsing
en Afsluiting.
Ieder jaar vóór 1 oktober stelt de school documenten op waarin beschreven staat hoe het
examenreglement en de regeling schoolexamen luiden en hoe de school voor de diverse vakken het
programma van toetsing en afsluiting (het PTA) heeft vastgesteld. De schoolleiding maakt het
examenreglement en de regeling schoolexamen, de docenten en vaksecties maken het PTA. In het
PTA staan onder andere de thema’s die behandeld worden, wanneer en hoe deze worden getoetst en
de weging van de beoordelingen.
Het PTA geeft leerlingen en ouders een totaalbeeld van de leerjaren 4, 5 en 6 (alleen vwo). De leerling
weet hoe de leerjaren zijn opgebouwd en hoe en wat er wordt getoetst.
Er zijn verschillende soorten toetsen. Sommige toetsen tellen mee voor het examen, andere niet.
Hieronder een opsomming van de soorten toetsen die in het PTA voorkomen.
In de week voor de toetsweek (dat betekent tenminste 5 schooldagen voordat de toetsweek begint)
mogen er geen toetsen worden gegeven. De inleverdata van PO’s mogen niet 5 schooldagen voor de
toetsweek en/of in de toetsweek vallen.
Examentoets (ET)

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

toetst leerstof of vaardigheid op (relatief) examenniveau
het cijfer is onderdeel van het SE (schoolexamen) dossier
vindt plaats in de toetsweek
Voortgangstoets (VT)
toetst de voortgang
maximaal 1 leertoets buiten de toetsweek voor elke taal
Tussentoets (TT)
is alleen mogelijk voor een leertoets in de toetsweek
geen inhaal of herkansing mogelijk van de tussentoets
(uitzondering voor de leerlingen die aangesloten zijn bij het
Topsportcentrum)
3. de lesstof van de tussentoets komt weer terug in de ET/VT
4. de leerling kan zonder tussentoets nog steeds een 10,0
halen voor de toets in de toetsweek
5. levert max. 0,5 punt bonus op voor de ET/VT
6. gebeurt altijd in de les, maar geeft beperkt overlast voor
andere vakken
7. 4H/4V bij voorkeur een tussentoets voor elke leertoets in
periode 1 of 2
Praktische Opdracht (PO)
1. toetst proces en product
2. het cijfer is onderdeel van het SE dossier
3. de leerling laat vaardigheden zien, bv. samenwerken
Handelingsdeel (HD)
1. is voorwaarde om deel te mogen nemen aan de toets of om
het vak af te sluiten
2. is essentieel voorwerk om de toets te kunnen doen (b.v.
boeken lezen), dus geen huiswerkinstrument
3. levert een waardering van onvoldoende, voldoende of goed
op
4. maximaal 1 handelingsdeel (thuis voorbereiden) per
periode per vak
Het PTA per jaarlaag staat op de website. Daar staat ook het examenreglement 2018-2019 en de
regeling schoolexamen 2018-2019. In het examenreglement en de regeling schoolexamen zijn alle
regels te vinden, die van kracht zijn bij het schoolexamen en het Centraal Examen.
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In het Reglement Cijfers en Normen 2018-2019 staat beschreven hoe het CCNV omgaat met cijfers
van leerlingen en op welke wijze het eindcijfer wordt vastgesteld. Deze staat ook op de website.
In het PTA is ook het PTA (met de daarbij gehorende regels) voor het vak Versneld Engels (CE in 5
vwo) opgenomen.
PTA 4 havo:
Voor doublanten 4 havo en afstromers 4 vwo geldt:
Lesontheffing voor de afgesloten SE-vakken CKV en Ma indien het cijfer van deze vakken 6 of hoger is.
Een afstromer 4 gymnasium doet wel het vak CKV in 4 havo.
Alle rekentoetscijfers vervallen.
PTA 5 havo:
Voor doublanten 5 havo, afstromers 4 vwo (met overgangsbewijs naar 5 vwo) en afstromers 5 vwo
geldt:
Lesontheffing voor het afgesloten SE-vak GL indien het cijfer van dit vak 6 of hoger is. Alle SE-toetsen
(PTA) van 5 havo moeten worden overgedaan. Het cijfer van het PWS blijft staan.
Alle rekentoetscijfers vervallen voor doublanten 5 havo. Deze doublanten en de afstromers 4 vwo
(met overgangsbewijs naar 5 vwo) krijgen 3 mogelijkheden aangeboden om de rekentoets te
maken. Afstromers 5 vwo mogen hun beste rekentoetscijfer uit 5 vwo behouden; zij krijgen nog 2
mogelijkheden aangeboden om de rekentoets te maken.
Voor leerlingen, die 5 vwo niet succesvol hebben afgesloten, geldt:
Alle SE-cijfers in 4 havo moeten worden ingevuld mbv de behaalde cijfers uit 4 vwo en 5 vwo. Er kan
stof moeten worden ingehaald. Dit vraagt maatwerk.
De vakken Ma en CKV moeten met minimaal het cijfer 4 zijn afgesloten.
Het vak ANW kan opgenomen worden als extra vak. Het cijfer ANW telt niet mee in het
combinatiecijfer.
Voor leerlingen uit 4 vwo met overgangsbewijs naar 5 vwo geldt:
Alle SE-cijfers in 4 havo moeten worden ingevuld mbv de behaalde cijfers uit 4 vwo. Er kan stof
moeten worden ingehaald. Dit vraagt maatwerk.
Het vak Ma moet met minimaal het cijfer 4 zijn afgesloten. Het vak CKV moet met minimaal een V zijn
afgesloten.
Het vak ANW kan opgenomen worden als extra vak. Het cijfer ANW telt niet mee in het
combinatiecijfer.
PTA 4 vwo:
Voor doublanten geldt:
Lesontheffing voor de afgesloten SE-vakken CKV en Ma indien het cijfer van deze vakken 6 of hoger
is.
PTA 5 vwo:
Voor doublanten geldt:
Lesontheffing voor de afgesloten SE-vakken ANW en GL indien het cijfer van deze vakken 6 of hoger
is.
Alle rekentoetscijfers vervallen.
Voor leerlingen met een havodiploma geldt:
Vrijstelling voor de vakken CKV en Ma en lesontheffing voor het vak GL (indien het havo- eindcijfer
voor dit vak 6 of hoger is).
Het beste rekentoetscijfer uit 4/5 havo wordt meegenomen naar 5 vwo; leerling mag dit cijfer
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verbeteren (lukt dit niet, dan blijft het beste rekentoetscijfer uit 4/5 havo geldig).
Voor het PWS vwo moet een nieuwe hoofdvraag geformuleerd worden.
Alle SE-cijfers in 4 vwo moeten worden ingevuld mbv de behaalde cijfers uit 4 en 5 havo. Er kan stof
moeten worden ingehaald. Dit vraagt maatwerk.
PTA 6 vwo:
Voor doublanten 6 vwo geldt:
Alle SE-toetsen (PTA) van 6 vwo moeten worden overgedaan. Het cijfer van het PWS blijft staan.
Alle rekentoetscijfers vervallen; leerling krijgt 3 mogelijkheden aangeboden om de rekentoets te
maken.
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