Erratum PTA cohort 2019-2021
Algemeen
Vanwege nieuwe aanpassingen in het examenreglement die zijn gepresenteerd door het ministerie
betreffende een extra herkansingsmogelijkheid, het creëren van een extra tijdvak, het opnemen van
het CSPE in het schoolexamen en het recht om een onvoldoende vak niet te laten meetellen in de
zak-slaag berekening, zullen we een document met de spelregels vanuit de VO raad toevoegen als
bijlage aan het examenreglement.
Dit bestand is een toelichting op de aanpassingen van het examen 2021.
Nederlands
Voor Nederlands wordt SE5 geschrapt. Het percentage is evenredig verdeeld over de voorgaande
SE’s waardoor er geen wijziging komt in het huidige eindgemiddelde.
De sectie geeft aan dat de leerlingen nog niet voldoende zijn voorbereid en willen de leerlingen in
deze laatste schoolperiode voor het examen in de klas fysiek voorbereiden op het examen. Om
leerlingen de kans te geven op het SE gemiddelde op te hogen, krijgen zij een extra herkansing
aangeboden. Leerlingen mogen het behaalde cijfer omruilen voor een lager gescoord SE 2 of SE 3.
Leerlingen zijn vrij om deze herkansing te maken.
De kerndoelen die in SE5 getoetst zouden worden, worden in de andere SE’ s ook getoetst.
Frans
Voor Frans is het SE6; het gemiddelde van alle toetsen uit leerjaar 4 uit het PTA gehaald. Dit geeft
ruimte in de laatste periode om minder te toetsen en meer voorbereiding te doen voor het examen.
De kerndoelen die in SE6 getoetst zouden worden, worden in de andere SE’ s ook getoetst.
Economie
Voor economie is er een aanpassing in de inhoudelijke stof van het PO. In plaats van enkele
specifieke hoofdstukken is het nu een algehele herhaling van de stof. Dit zorgt voor een betere
voorbereiding op het examen. Leerlingen herhalen nu alle stof ter voorbereiding van het SE ipv 2
enkele hoofdstukken.
De kerndoelen die in PO2 getoetst zouden worden, worden in de andere examenonderdelen ook
getoetst.
Profielvakken
Alle profielvakken nemen het CSPE af als praktijktoets binnen het schoolexamen. De praktijktoets is
opgenomen in het PTA. De berekening van het eindcijfer gebeurt op de manier zoals dat in
voorgaande jaren is gedaan, alleen zal de weging niet 50/50 zijn. Voor E&O, BWI, M&T en PIE zal de
verhouding SE gemiddeld : praktijktoets worden berekend als 60% : 40%. Voor Z&W zal dit 75% : 25%
zijn en D&P hanteert de verhouding 70% : 30%.

