Addendum aanpassingen PTA- vwo 4 1920 en vwo- 5 1920
Als uitgangspunt hebben we gekeken of er op een andere manier afnames konden
plaatsvinden (Bijvoorbeeld van SE-toets naar Praktische opdracht).
Daarnaast is gekeken wat er het volgende jaar verplaatst kon worden en hier een evenwicht
in te vinden, zodat er in het volgende leerjaar geen ophoping ontstaat.
Ook is gekeken naar het samenvoegen/ wijziging van stof.
We zijn zo tot een totaal plaatje gekomen waarbij elke keer is gekeken naar het voordeel van
de leerling, maar ook naar het totaalplaatje van de leerling én het afdekken van de
domeinen.
Dit addendum bestaat uit drie delen:
Deel 1:
Betreffen aanpassingen begin blok 3 van vakken. We gingen toen nog van de situatie uit dat
er SE- toetsen van blok 3 afgenomen zouden mogen worden. (Goedkeuring MR: 15 mei
2020).
Deel 2:
Zijn aanpassingen die gemaakt zijn toen uiteindelijk duidelijk werd dat er tot 1 juni geen SEtoetsen in voorexamenklassen afgenomen mochten worden. Dit zijn de uiteindelijke
wijzigingen. (Goedkeuring MR: 27 mei 2020)
Deel 3:
Aanpassing SER. Waar houden we rekening mee bij de bevordering.
Aanpassingen PTA-vwo 4 1920 Deel 1
Vwo 4
Vwo 4
Vwo 4
Vwo 4
Vwo 4
Vwo 4

Vak
Bedrijfseconomie
CKV
Geschiedenis
NLT
Scheikunde
Lich. Opvoeding

Blok 3 PTA
431 SE-toets minder stof
433 SE-toets vervalt
431 SE-toets afnemen
431 PO vereenvoudigen naar blok 4
431 PO naar blok 4

Blok 4 PTA
Deel SE deel PO
441 PO i.p.v. SE-toets
Geen wijzigingen
441 naar vwo 5/442 eruit

Aanpassingen PTA- vwo 5 1920 Deel 1
Vwo 5

Vak
Engels

Vwo 5

Geschiedenis

Blok 3 PTA
Hdeel presentatie: afname via Skype
(andere afnamenvorm)
SE-toets afnemen

Vwo 5
Vwo 5
Vwo 5
Vwo 5

Lich. Opvoeding
Maatschappijleer
Nederlands
Scheikunde

532 naar vwo 6/531 eruit
532 SE-toets naar blok 4
SE-toets gaat naar blok 4
531 PO naar blok 4

Blok 4 PTA
541 Praktische Opdracht
i.p.v. SE-toets

Vwo 5

Wiskunde B

531 SE-toets naar blok 4

541 SE-toets aangepaste
stof

Deel 2:
De volgende aanpassingen ten aanzien van blok 3 en blok 4 in het PTA van verschillende
vakken zijn gedaan als gevolg van Corona. Deze aanpassingen volgen op deel 1 en betreffen
voornamelijk de SE-toetsen van blok 3.
Aanpassingen PTA-vwo 4 1920 Deel 2
Vwo 4
NLT
Vwo 4
Aardrijkskunde

PO blok 3 (431): Wijziging in afname: in plaats van een presentatie
wordt het een verslag. Deze gaat naar blok 4 (442)
Blok 3: een SE-toets 431 over de stof van blok 3 (Hoofdstuk 4,
Wateroverlast) in toetsweek 4.
Blok 4: doorschuiven van de SE-toets 441 naar vwo5 (Hoofdstuk 3,
Zuid-Amerika). Deze stof sluit aan bij een nieuw hoofdstuk over ZuidAmerika in vwo5.
Gevolg is dat over het geheel het pta wordt uitgevoerd, maar dat er
een cijfer minder is voor de rapportberekening.
Vwo 4
Kolom FI431, de schriftelijke toets uit periode 3 wordt verplaats naar
Filosofie
periode 4, toetsweek 4. De toets wordt gekoppeld aan de toets uit
kolom FI441. In plaats van 50 minuten (oude PTA) maken de
leerlingen nu een toets van 100 min. Ze genereren hiermee één cijfer
en datzelfde cijfer wordt in beide kolommen gezet.
Vwo 4
Econ431 vervalt
Economie
*Econ441 SE-toets blijft hetzelfde, maar is nu wel herkansbaar
*Econ442 is de SE-toets van blok 3, die nu als thuis als Praktische
Opdracht in periode 4 uitgevoerd gaat worden, is niet herkansbaar
Vwo 4
BE431 vervalt
Bedrijfseconomie *BE441 is aangepast naar: 4. Beleggen (B1/D2);5. Samenleven (B1),
weging 5%, 100 minuten, is herkansbaar
*BE442 is extra en wordt een Praktische Opdracht over beleggen,
weging 5%, is niet herkansbaar
Vwo 4
GS431 vervalt en gaat naar blok 4 vwo 5 (541). 541 is leeg (nog nader
Geschiedenis
te bepalen onderwerp). Dat wordt dus 431.
GS 441 SE toets is Praktische Opdracht geworden
Vwo 4
SK 431 Praktische opdracht blok 3 gaat naar blok 1 in vwo 5 (SK511)
Scheikunde

Aanpassingen PTA- vwo 5 1920 Deel 2
Vwo 5
Wiskunde

Vwo 5
Aardrijkskunde

Vwo 5
Geschiedenis

Vwo 5
Filosofie

1. Het SE WISB531 vervalt
2. Het SE WISB541 wordt aangepast en gaat over hoofdstukken
12, K1, K2 en K4 t/m theorie A (domeinen C, D en keuze) en
krijgt weging 20%
3. De weging van SE WISB631 wordt verhoogd naar 25%
531 vervalt en gaat naar vwo 6
541 wordt afgenomen
Blok 3: doorschuiven van de SE-toets 531 naar vwo6 (Hoofdstuk 2,
Endogene en exogene processen). Deze stof sluit aan bij een nieuw
hoofdstuk over Landschapszones in vwo6. Dit betekent dus geen cijfer
voor blok 3.
Blok 4: een SE-toets 541 over de stof van blok 4 (Hoofdstuk 3, ZuidAmerika) in toetsweek 4.
Gevolg is dat over het geheel het pta wordt uitgevoerd, maar dat er
een cijfer minder is voor de rapportberekening.
Het SE GS531 wordt verplaatst naar blok 4 GS541 (weging blijft 10
%) Dekolonisatie en Vietnamoorlog, schriftelijke toets, domein A, C, E
2.Het SE GS541 verandert daarnaast van een toets naar een PO. In dit
PO moeten de leerlingen een betoog schrijven over de invloed van
een historisch persoon/historische gebeurtenis op de
rechtsstaat. (Weging 15%) Betoog, domein A, B, C, D, E

Kolom FI531, de schriftelijke toets uit periode 3 wordt verplaatst naar
periode 4, toetsweek 4. Er is ook aanpassing in de stof: paragraaf 3.6
en paragraaf 3.7 horen bij de te leren stof. Voor de rest blijft het PTA
voor VWO5 hetzelfde.
Vwo 5
*Econ531 vervalt in vwo 5 en gaat naar vwo 6.
Economie
*Econ541 blijft zoals die was
*Econ612 is de SE- toets van blok 3 vwo 5, maar wordt niet
herkansbaar
Vwo 5
*BE531 vervalt
Bedrijfseconomie *BE541 is aangepast naar: 11. Beginbalans (B2/D2/F1/G);12. Inkopen
en Verkopen (B2/F1/F2/G);13. Kosten en Uitgaven (B2/F1/F2/G);14.
Eindbalans (B2/F1);16. Organisatie (C1), weging 12%, 100 minuten, is
herkansbaar
*BE612 is extra en betreft: 15. Investeringsselectie (D1);17. Personeel
(C2), weging 8%, 50 minuten, niet herkansbaar
Vwo 5
531 toets 60% wordt in blok 4 afgenomen
NLT
Vwo 5
531 presentatie gaat naar vwo 6 blok 1 (612)
Duits
Vwo 5
531 PO gaat naar vwo 6
Scheikunde

Deel 3:
Herkansingen
H4 + V4: Normaal gesproken hebben leerlingen havo 4 en vwo 4 één herkansing na blok 3 en
geen herkansing na blok 4. In de huidige situatie is toetsweek 3 komen te vervallen en
daarmee ook de herkansingsmogelijkheid. De leerlingen krijgen nu twee herkansingen na
blok 4. Dit om de druk op de toetsweek te verminderen.
V5: Normaal gesproken hebben leerlingen van vwo 5 één herkansing na blok 3 en éen
herkansing na blok 4. De leerlingen krijgen nu twee herkansingen na blok 4.
Dit is om de druk op de toetsweek te verminderen.
Daarbij hebben we de toetsweek meer gespreid.
Bij zittenblijven:
Het cijfer van blok 3 telt alleen mee als dit in het voordeel van de leerling is. Dit geldt alleen
voor de vakken waarvoor normaal gesproken in toetsweek 3 een toets afgenomen zou zijn.
Wanneer er een SE-toets/-onderdeel is afgenomen in blok 3 dan telt dit cijfer wel mee in de
PTA lijst. (akkoord MR: 8 juni 2020)
Oude situatie: de weging van de blokken 3 en 4 van de talen is 2 keer. De weging van de
blokken 1 en 2 is 1 keer.
Nieuwe situatie: per leerling wordt bekeken welke weging (1 keer of 2 keer) van de blokken
3 en 4 van de talen in het voordeel is van de leerling.
Deze beoordeling is in het voordeel van de leerling. We gaan namelijk van het meest
gunstige cijfer uit.
(akkoord MR: 15 mei 2020)

