
Betreft: herziening PTA en afronding examenjaar 

 

Beste examenkandidaten, 

Het is voor jullie een extra spannende tijd. Na het schrappen van de centrale examens willen jullie 

graag weten hoe het zit met de laatste schoolexamens. Daarnaast wil je ook graag weten wanneer je 

geslaagd bent: wat zijn daarvoor de criteria? Over de nieuwe zak- slaagregeling kunnen we helaas 

nog niets zeggen. Naar verwachting wordt die volgende week bekend gemaakt. De nieuwe regeling 

zal in ieder geval erg lijken op de oude regeling.  

De minister heeft ons in het kader van de nieuwe maatregelen rond het COVID-19 virus nieuwe 

ruimte geboden om ons PTA te herzien. Eerder berichtgeving over wijzigingen van het PTA komt 

hiermee te vervallen. Vanwege het besmettingsrisico bij schriftelijke examens op school is gekozen 

om waar mogelijk alle schriftelijke schoolexamens te schrappen. Dat geldt voor de examens die 

domeinen toetsen die al eerder in andere schoolexamens aan bod zijn geweest. De schoolexamens 

die niet geschrapt kunnen worden, zullen in een andere vorm afgenomen worden. In de bijlagen 

treffen jullie de vakken aan die geschrapt zijn of anders getoetst worden, daarnaast treffen jullie ook 

het hele aangepaste PTA aan en welke NIEUWE herkansingsregeling nu geldt. Bij sommige 

aangepaste vakken is de weging aangepast. Kijk hier goed naar. De opdrachten voor de  resterende “ 

nieuwe” schoolexamens worden via de vakdocenten verstrekt. 

Voor al deze schoolexamens geldt dat de uiterste inlever- of afnamedatum 6 mei a.s. is. Half mei, na 

publicatie van de cijfers op 13 mei, zal een inventarisatie van herkansingen volgen. Op dat moment 

beschikken we zeker over de nieuwe zak-slaagregeling, dus dan is ook helder wie een herkansing 

nodig heeft om alsnog te slagen. Vanaf 18 mei worden de laatste herkansingen afgenomen. 

Schriftelijke toetsen (van TWnov en TWjan of de CITO-luistertoetsen) zullen daarbij altijd opnieuw 

schriftelijk afgenomen moeten worden. Je ontvangt hierover t.z.t. nadere informatie. 

Lessen van alle vakken die nu afgerond zijn, komen te vervallen. Uiteraard blijven docenten 

beschikbaar voor begeleiding bij herkansingen. Dit biedt alle tijd en ruimte om nu aan de aangepaste 

laatste schoolexamens te werken en daarna vast te investeren in de herkansingen. Jullie docenten en 

ik  wensen jullie veel succes en sterkte met de laatste loodjes in deze onwerkelijke tijd. 

 

Dhr.  Rob Mataheru 

Adjunct-directeur havo 

 

Bijlagen: Aangepast PTA, Nieuwe Herkansingsregeling, Overzicht van geschrapte en aangepaste 

vakken. 

 

 

 

 


