
ERRATA PTA 4 mavo  

Aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, geschiedenis, 
KV2 BTE, KV2 muziek, LO, LO-2, Nederlands, Nsk1 natuurkunde, Nsk2 
scheikunde, wiskunde  
 

1. PTA Aardrijkskunde 4mavo: 

Voor het vak aardrijkskunde moet toets T5ak water nog afgenomen worden. De relatieve 

weging van dit schoolexamen is 20%. Aangezien de domeinen in vorige SE onderdelen 

zijn afgenomen, is er beslist om dit onderdeel te laten vervallen. Alle examendomeinen 

voor het vak aardrijkskunde worden op deze wijze nog steeds volledig afgesloten. De 

relatieve weging van het PTA aardrijkskunde wordt omgezet naar absolute getallen. Het 

absolute getal voor het PTA aardrijkskunde komt hiermee op 80. 

 

 

2. PTA Biologie 4mavo:  

Voor het vak biologie moet toets T3bi Thema 1, 4, 6, 7, 8 afgenomen worden. De relatieve 

weging van dit schoolexamen is 25%. Deze toets heeft een grote overlap met reeds 

getoetste domeinen. Om alle examendomeinen voor het vak biologie volledig af te 

sluiten moeten de domeinen BI/K/10, BI/V/1 en BI/V/2 nog afgenomen worden. Dit wordt 

nu gedaan middels een praktische opdracht PO1bi, deze krijgt de weging van 10.  

De relatieve weging van het PTA biologie wordt omgezet naar absolute getallen.  

Het absolute getal voor het PTA biologie komt hiermee op 85. 

 

3. PTA Duits 4 mavo 

De relatieve weging van het PTA Duits wordt omgezet naar absolute getallen. Het 

absolute getal voor het PTA Duits komt hiermee op 100. 

 

 

4. PTA economie 4mavo: 

Voor het vak economie moet toets T3ec overheid en internationale 

ontwikkelingen afgenomen worden. De relatieve weging van dit schoolexamen is 30%. 

Deze toets bevat domeinen die niet getoetst hoeven te worden in een schoolexamen. 

Alleen domein 8 moet nog afgenomen worden. Dit wordt nu gedaan middels een 

praktische opdracht PO3ec, deze krijgt de weging van 10. 

Alle verplichte examendomeinen voor het vak economie worden op deze wijze nog 

steeds volledig afgesloten. De relatieve weging van het PTA economie wordt omgezet 

naar absolute getallen. Het absolute getal voor het PTA economie komt hiermee op 80. 
 

 

5. PTA Engels 4mavo: 

Voor het vak Engels moet toets T5en leesvaardigheid nog afgenomen worden. De 

relatieve weging van dit schoolexamen is 10%. Aangezien het onderdeel leesvaardigheid 

geen verplicht onderdeel is van het SE, is er beslist om dit onderdeel te laten vervallen. 

Alle examendomeinen voor het vak Engels worden op deze wijze nog steeds volledig 



afgesloten. De relatieve weging van het PTA Engels wordt omgezet naar absolute 

getallen. Het absolute getal voor het PTA Engels komt hiermee op 90. 

 

 

6. PTA Frans 4mavo:  

Spreekvaardigheid T3fa wordt individueel getoetst via Teams. Je vertelt over jezelf en 

voert een gesprek over de dingen die je vertelt. Alle examendomeinen voor het vak Frans 

worden op deze wijze nog steeds volledig afgesloten. 

 

7. PTA geschiedenis 4mavo: 

Voor het vak geschiedenis moet toets T6gsv Tweede wereldoorlog en wereld na 1945 nog 

afgenomen worden. De relatieve weging van dit schoolexamen is 25%. Aangezien de 

domeinen in vorige SE toetsen zijn afgenomen, is er beslist om dit onderdeel te laten 

vervallen. Alle examendomeinen voor het vak geschiedenis worden op deze wijze nog 

steeds volledig afgesloten. De relatieve weging van het PTA geschiedenis wordt omgezet 

naar absolute getallen. Het absolute getal voor het PTA geschiedenis komt hiermee op 

75. 

 

8. Kunstvakken 2 BTE Tekenen 4mavo 

De relatieve weging van het PTA Kunstvakken 2 Tekenen wordt omgezet naar absolute 

getallen. Het absolute getal voor het PTA Kunstvakken 2 Tekenen komt hiermee op 100. 

 

 

9. Kunstvakken 2 Muziek 4mavo:  

Voor het vak Kunstvakken 2 Muziek moet een praktische opdracht PO4kmu worden 

afgesloten. De relatieve weging van dit schoolexamen is 20%. Het betreft een 

examenconcert. Deze is niet uitvoerbaar conform de voorschriften van het RIVM en komt 

daarom te vervallen. In het voorexamenjaar 3mavo zijn reeds twee praktische opdrachten 

uitgevoerd die de domeinen van het examenconcert geheel omvatten. Alle 

examendomeinen voor het vak Kunstvakken 2 Muziek worden op deze wijze nog steeds 

volledig afgesloten. De relatieve weging van het PTA Kunstvakken 2 Muziek wordt 

omgezet naar absolute getallen. Het absolute getal voor het PTA Kunstvakken 2 Muziek 

komt hiermee op 80. 

 

 

10. Lichamelijke opvoeding 4mavo: 

De relatieve weging van het PTA Lichamelijke opvoeding wordt omgezet naar absolute 

getallen. Het absolute getal voor het PTA LO komt hiermee op 100. 

 

 

11. Lichamelijke opvoeding 2 4mavo: 

 Voor het vak LO2 moet toets T2lo2 module voeding en doping nog afgenomen worden. 

De relatieve weging van dit schoolexamen is 15%. Aangezien de domeinen in vorige SE 

onderdelen zijn afgenomen, is er beslist om dit onderdeel te laten vervallen. De relatieve 

weging van het PTA LO2 wordt omgezet naar absolute getallen. Het absolute getal voor 

het PTA Lo2 komt hiermee op 85. 

 



12. LOB 

De relatieve weging van het PTA LOB wordt omgezet naar absolute getallen. Het absolute 

getal voor het PTA LOB komt hiermee op 100. 

 

 

13. Nederlands 4mavo: 

Voor het vak Nederlands moet toets T5ne leesvaardigheid nog afgenomen worden. De 

relatieve weging van dit schoolexamen is 20%. Aangezien het onderdeel leesvaardigheid 

geen verplicht onderdeel is van het SE, is er beslist om dit onderdeel te laten vervallen. 

Alle examendomeinen voor het vak Nederlands worden op deze wijze nog steeds 

volledig afgesloten. De relatieve weging van het PTA Nederlands wordt omgezet naar 

absolute getallen. Het absolute getal voor het PTA Nederlands komt hiermee op 80. 

 

 

 

14. Nsk1 Natuurkunde 4mavo: 

Voor het vak natuurkunde moet toets T4nsk1 alle examenstof nog afgenomen worden. 

De relatieve weging van dit schoolexamen is 25%. Aangezien de domeinen in eerdere 

toetsen reeds getoetst zijn, is er beslist om dit onderdeel te laten vervallen. Alle 

examendomeinen voor het vak Nsk1 scheikunde worden op deze wijze nog steeds 

volledig afgesloten. De relatieve weging van het PTA Nsk1 Natuurkunde wordt omgezet 

naar absolute getallen. Het absolute getal voor het PTA Nsk1 natuurkunde komt hiermee 

op 75. 

 

 

 

15. Nsk2 Scheikunde 4mavo:  

Voor het vak Nsk2 scheikunde moet toets T3nsk2 alle stof nog afgenomen worden. De 

relatieve weging van dit schoolexamen is 20%. Tevens moet het PO1nsk2 nog afgenomen 

worden. De relatieve weging van dit schoolexamen is 20%. Aangezien de domeinen in 

eerdere toetsen reeds getoetst zijn, is er beslist om deze onderdelen te laten vervallen. 

Alle examendomeinen voor het vak Nsk2 scheikunde worden op deze wijze nog steeds 

volledig afgesloten. De relatieve weging van het PTA Nsk2 Scheikunde wordt omgezet 

naar absolute getallen. Het absolute getal voor het PTA Nsk2 scheikunde komt hiermee 

op 60. 

 

  

16. Wiskunde 4mavo:  

Voor het vak wiskunde moet toets T6wi meetkunde 1 + 2 en rekenen en toets H7 

verbanden in het voortgangsdossier nog afgenomen worden. De relatieve weging van dit 

schoolexamen is 20%. Aangezien de domeinen in eerdere toetsen reeds getoetst zijn, is 

er beslist om dit onderdeel te laten vervallen. Dit betekent ook dat het 

voortgangsdossier gebaseerd wordt op de repetities H2, H4, H6. Alle examendomeinen 

voor het vak wiskunde worden op deze wijze nog steeds volledig afgesloten. De relatieve 

weging van het PTA wiskunde wordt omgezet naar absolute getallen. Het absolute getal 

voor het PTA wiskunde komt hiermee op 80. 

 


