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Addendum 20 maart 2020? 
 
Inhoudelijke wijzigingen na instemming van de MR (d.d. 26 maart 2020): 
De volgende SE- toetsen komen te vervallen, omdat hiervan de domeinen al zijn afgedekt.  
Dit is in het voordeel van de leerlingen. Deze toetsen zouden de leerlingen optimaal 
voorbereiden op het CE. Daar het CE is komen te vervallen is deze voorbereiding niet meer 
nodig. Uiteindelijk doel van deze maatregel is om de veiligheid van de leerlingen en 
docenten te waarborgen conform richtlijnen RIVM en MinOCW. 
 
Vwo 6: 
PTA vwo 6 aardrijkskunde: 
632: CE -stof volledig (domeinen A en C: al eerder afgedekt) 
PTA vwo biologie: 
631: PTO (domein A: al eerder afgedekt) 
PTA vwo Frans: 
634: Examenidioom (geen herhaalstof, maar domein A al eerder afgedekt) 
PTA vwo economie: 
631: Examenstof + herhaling oude stof (domeinen ABCDEFGHI, allemaal al eerder afgedekt) 
PTA vwo management en organisatie: 
631: Herhaling oude stof (domeinen ACEG, allemaal eerder afgedekt) 
PTA vwo natuurkunde: 
631: Herhaling van alle examenhoofdstukken (alle domeinen, allemaal eerder afgedekt) 
PTA wiskunde A: 
631: Examentraining (domeinen ABCDE, alle eerder afgedekt) 
PTA wiskunde B: 
631: Examentraining (domeinen ABCDE, alle eerder afgedekt) 
 
 
Havo 5: 
PTA havo 5 aardrijkskunde: 
532: CE-stof volledig (domeinen ABCE al eerder afgedekt) 
PTA havo 5 bedrijfseconomie: 
531: CE-stof volledig (domeinen ABCDFG al eerder afgedekt) 
PTA havo 5 biologie: 
531: PTO (domeinen ABCDEF al eerder afgedekt) 
PTA havo 5 economie: 
531: CE-stof volledig (domeinen ABCDEFGHI al eerder afgedekt) 
PTA havo 5 Frans 
532: Examenidioom (geen herhalingsstof, maar domein A al eerder afgedekt) 
PTA havo 5 Kunst 
532: Examentoets Kunst Algemeen (domeinen ABC al eerder afgedekt, KUA hoeft niet in SE) 
PTA havo 5 wiskunde A: 



531: Examentoets (domeinen A+C3 al eerder afgedekt) 
PTA havo 5 wiskunde B: 
Examentoets (domeinen A, B1, B4, D1 t/m 4 al eerder afgedekt, domein B2+B3 hoeven niet 

in SE) 
 
Addendum schoolexamenreglement (na instemming MR d.d. 26 maart 2020) 
 
De leerlingen in de examenklas krijgen de mogelijkheid om twee herkansingen te maken: 
Een herkansing van een eerder gemaakte toets in het examenjaar (deze toets moet wel 
herkansbaar in het PTA zijn). 
Een tweede herkansing te maken van eerder gemaakte toets in het examenjaar (deze toets 
moet wel herkansbaar zijn in het PTA). Deze tweede herkansing mag alleen gemaakt worden 
kan indien het cijfer voor de tweede herkansing een ander eindcijfer tot gevolg heeft. 
Ook moet de tweede herkansmogelijkheid gebruikt worden indien een leerling niet 
aanwezig is bij een nog te maken SE- toets van blok 3. 
Als een leerling niet aanwezig is bij een herkansing dan vervalt het recht van herkansen van 
dat vak. 
 
Deze wijziging in het schoolexamenreglement is in het voordeel van de leerlingen. Leerlingen 
kunnen zo op maat nog een herkansing doen en deze kunnen we zo klein mogelijke groepen 
organiseren en zo de veiligheid waarborgen. Daarnaast denken wij met deze regeling recht 
te doen aan de niet optimale onderwijs-/leersituatie van dit moment 
 
 


