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Reglement Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 
Schooljaar 2020-2021 Havo en Atheneum

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geeft een uitwerking van het schoolexamen 
dat deel uitmaakt van het eindexamen.

 In het PTA wordt een uitwerking gegeven van de schoolexamens per vak.
 In het PTA zijn regels weergegeven die een aanvulling vormen op het 

Examenreglement Openbaar Voortgezet Onderwijs en zijn daar onlosmakelijk mee 
verbonden.

Artikel 1

Algemeen

1. Het schoolexamen bestaat uit :
A. mondelinge toetsen;
B. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen;
C. praktische opdrachten, waartoe ook practica behoren;
D. het profielwerkstuk;
E. handelingsdelen.

2. In het programma van toetsing en afsluiting wordt per vak ten minste aangegeven welke 
onderdelen in welke periode worden afgelegd en wat de weging is van de verschillende 
toetsen en praktische opdrachten.

3. Het moment van aanvang van het schoolexamen kan per vak verschillen. In het PTA is 
aangegeven wanneer de vakken starten met onderdelen van het schoolexamen.

4. Het moment waarop het schoolexamen wordt afgesloten, kan per vak verschillen. In het 
PTA is aangegeven wanneer van de vakken de laatste onderdelen van het schoolexamen 
worden getoetst.

5. Het schoolexamen als geheel wordt in april van het eindexamenjaar afgesloten.
6. Voor het afnemen van de toetsen van het schoolexamen worden toetsperiodes 

georganiseerd. De toetsen worden in deze toetsperiodes afgenomen. Een aantal toetsen 
wordt buiten deze periodes afgenomen. Om welke toetsen het gaat, staat vermeld in de 
vakspecifieke regelingen van het PTA. Het inleveren van praktische opdrachten en het 
profielwerkstuk, het afleggen van de handelingen en het doen van practica zijn niet aan 
deze periodes gebonden. De tijdstippen van inleveren of afleggen, zijn in de vakspecifieke 
regelingen opgenomen.

7. Een leerling (5H en 6A) kan alleen dan deelnemen aan de mondelinge toets Nederlands 
over het leesdossier, als het leesdossier tijdig en volledig is afgerond; als niet aan deze 
voorwaarde voldaan is, dan wordt het cijfer 1 toegekend (dit cijfer 1 kan via de 
herkansingsregeling worden verhoogd, mits het leesdossier alsnog volledig is afgerond).

8. Een leerling (5H en 6A) kan alleen dan deelnemen aan het SE-onderdeel 
gedocumenteerd schrijven voor het vak Nederlands, als het schrijfdossier tijdig en volledig 
is afgerond; als niet aan deze voorwaarde voldaan is dan wordt het cijfer 1 toegekend (dit 
cijfer kan via de herkansingsregeling worden verhoogd, mits het schrijfdossier alsnog 
volledig is afgerond).

9. Aan het einde van elk schooljaar ontvangen de leerlingen een overzicht van de behaalde 
cijfers en andere beoordelingen in het examendossier. Na controle tekenen de 
meerderjarige leerlingen of de ouders, voogden of verzorgers van de minderjarige 
leerlingen de lijst met cijfers voor akkoord. Hiermee zijn de beoordelingen voor de dat jaar 
afgelegde onderdelen van het examendossier definitief.
Indien de lijst met cijfers niet binnen de door de rector vastgestelde termijn voor akkoord is 
getekend, dan zijn alle cijfers en overige beoordelingen op deze lijst na het verstrijken van 
de termijn definitief geworden.

10. Voor het begin van het centraal examen deelt de rector de kandidaten schriftelijk mede 
welke cijfers zij hebben behaald voor het schoolexamen. Eveneens wordt de beoordeling 
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van het profielwerkstuk en van de handelingsdelen schriftelijk medegedeeld. Na controle 
tekenen de meerderjarige kandidaten of de ouders, voogden of verzorgers van 
minderjarige kandidaten de lijst met cijfers voor akkoord. Vanaf dat moment zijn alle cijfers 
en overige beoordelingen definitief. Indien de lijst met cijfers niet binnen de door de rector 
vastgestelde termijn voor akkoord is getekend, dan zijn alle cijfers en overige 
beoordelingen na het verstrijken van de termijn definitief geworden.

11. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de opgaven, voor de 
beoordelingsmodellen en voor de cijfers van het schoolexamen ligt bij de examinatoren.

Artikel 2

Tijdvakken

1. Het schoolexamen wordt ingesteld overeenkomstig hetgeen voor ieder vak afzonderlijk in 
het Programma van Toetsing en Afsluiting is aangegeven, met dien verstande dat 
afwijkingen van de daar genoemde data of perioden, als die noodzakelijk zouden zijn, 
worden voorbehouden. Van zodanige afwijkingen stelt de rector of een door hem 
daartoe aangewezen leraar de kandidaten zo spoedig mogelijk in kennis.

2. Teneinde de voortgang van de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden de 
toetsen van de schoolexamens zo veel mogelijk in de toetsperiodes afgenomen. Bij dit 
reglement is een bijlage opgenomen met het overzicht van data van perioden en data 
van toetsen en herkansingen.

3. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige afwezigheid van een 
docent, kan van bovenstaande planning worden afgeweken.

4. Toetsing in de vorm van handelingsdelen, praktische opdrachten en het profielwerkstuk 
geschiedt buiten de toetsperiodes om en vindt gespreid plaats. De practica kunnen 
afwisselend wel of niet  in de toetsweken plaatsvinden.

Artikel 3

Cijferbepaling

1. De examinator drukt zijn oordeel over een toets, een praktische opdracht of het 
profielwerkstuk uit in een cijfer. Daartoe gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 
tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers, afgerond op één decimaal.

2. In afwijking van het eerste lid worden de handelingen van het vak lichamelijke opvoeding 
uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel beoordeeld als “ onvoldoende, 
“voldoende”  of “ goed”. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de 
kandidaat.
De vakken CKV en maatschappijleer en het profielwerkstuk tellen bij de vaststelling van de 
uitslag voor het eindexamen op een andere wijze mee dan de andere vakken. Uit de 
eindcijfers (het gaat om gehele getallen) van deze vakken en het profielwerkstuk wordt 
het combinatiecijfer berekend. Het combinatiecijfer telt mee in de bepaling van de uitslag 
van het eindexamen. Zie ook de slaag-zakregeling.
Literatuur is niet als apart vak geformuleerd. De onderdelen van literatuur staan in de 
examenprogramma’s van de verschillende talen.

3. Voor onderdelen van het handelingsdeel van een vak wordt volstaan met aftekening, 
indien de opdracht “naar behoren” is afgerond.

4. De weging van de diverse onderdelen per vak wordt vermeld in de vakspecifieke 
regelingen die in het PTA zijn opgenomen.

5. Specifieke cijferberekening
5.1. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de cijfers die 

een leerling voor de verschillende onderdelen van het schoolexamen heeft behaald.
5.2. Indien het een schoolexamen van een vak betreft, dat met een centraal examen 

wordt afgesloten, is het eindcijfer schoolexamen een cijfer op één decimaal. Bij de 
bepaling van het eindcijfer van de schoolexamencijfers is er verschil tussen de vakken 
met toetsen en praktische opdrachten en de vakken met alleen toetsen:
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 Bij vakken met alleen toetsen worden alle cijfers gemiddeld, rekening houdend 
met de bijbehorende gewichten.

 Bij vakken met zowel toetsen als praktische opdrachten gaat de berekening als 
volgt:
o alle cijfers voor de toetsen (schriftelijk, mondeling of luistertoetsen) worden 

gemiddeld, rekening houdend met de onderlinge gewichten; vervolgens 
wordt dit gemiddelde in één stap afgerond op één decimaal;

o alle cijfers voor de praktische opdrachten worden gemiddeld, rekening 
houdend met de onderlinge gewichten; ook dit cijfer wordt in één stap 
afgerond op één decimaal;

o het gemiddelde cijfer schoolexamen wordt nu berekend door de beide 
hierboven genoemde gemiddelde cijfers (voor zowel toetsen als voor 
praktische opdrachten zijn dit cijfers op één decimaal) weer te middelen en in 
één stap af te ronden op een cijfer op één decimaal. De vastgestelde 
onderlinge gewichten staan benoemd in de vakspecifieke delen van dit PTA.

5.3. Indien het een schoolexamen van een vak betreft dat niet met een centraal examen 
wordt afgerond, is het eindcijfer voor het schoolexamen een geheel getal. De 
afronding geschiedt in twee stappen: eerst wordt er volgens de systematiek van lid 8.2 
op één decimaal afgerond; daarna wordt het op één decimaal afgeronde cijfer op 
een heel cijfer afgerond.

6. Als een beoordeling geschiedt op grond van een mondelinge toets zal door de 
examinerende leraar een proces-verbaal worden opgesteld. 

7. De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór een in de 
jaaragenda opgenomen datum, welke binnen drie weken na afname valt, in kennis van 
het resultaat van de beoordeling. Voor praktische opdrachten en het profielwerkstuk geldt 
dat de beoordeling zo spoedig mogelijk, doch binnen 4 weken, aan de kandidaat wordt 
meegedeeld.

Artikel 4

Handelingsdelen en praktische opdrachten

1. De handelingsdelen worden in de vakspecifieke regelingen nader omschreven.
2. Per handelingsdeel wordt aangegeven op welk moment zij “naar behoren” dan wel 

“voldoende” of “goed” moeten zijn afgerond. 
Bij het ontbreken van een van deze positieve beoordelingen  kan niet aan het Centraal 
Examen worden deelgenomen.

3. Bij het verstrekken van een praktische opdracht, geeft de docent het tijdstip aan waarop 
de opdracht uiterlijk moet zijn ingeleverd.

4. Aanvullend is een “Regeling praktische opdrachten” toegevoegd als Bijlage 2.
5. Overschrijding van het tijdstip van inleveren betekent het volgende:

 De punten die worden toegekend voor het proces en de planning worden in 
mindering gebracht. De examinator brengt de afdelingsleider hiervan op de 
hoogte op de dag waarop de praktische opdracht ingeleverd had moeten zijn.

 Indien de leerling vervolgens nalaat het werk binnen 5 schooldagen in te leveren, 
zijn de bepalingen van artikel 5 van het “Examenreglement Openbaar Voortgezet 
Onderwijs” van toepassing.

6. Technische mankementen, zoals defecte printers en computers, gelden in principe niet als 
excuus voor het te laat inleveren van werk dat tot het schoolexamen behoort.

7. Praktische opdrachten zijn niet herkansbaar.
8. In de leerjaren 4H en 5A kan een leerling een extra herkansing doen, indien deze leerling 

voor de peildatum alle handelingen voor de vakken LO en Nederlands, die volgens het 
PTA op dat moment afgerond moeten zijn, ook daadwerkelijk naar behoren heeft 
afgelegd. 

9. De beoordelingscriteria voor praktische opdrachten en handelingen zullen tegelijk met de 
opdracht door de docent aan de leerlingen worden verstrekt.
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Artikel 5

Het profielwerkstuk

1. Met betrekking tot het profielwerkstuk heeft de individuele leerling keuzemogelijkheden. 
Het profiel werkstuk heeft betrekking op één vak of meer vakken. Het vak of de vakken 
waarop het profielwerkstuk betrekking heeft maakt onderdeel uit van het gehele pakket 
of profiel van de leerling. Ten minste een van deze vakken is een zogenaamd groot vak 
(op havo heeft een groot vak een omvang van minimaal 320 studielasturen en op 
atheneum van minimaal 440 studielasturen).

2. Het profielwerkstuk wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer dat wordt meegenomen 
bij de berekening van het combinatiecijfer.

3. De studielast van het profielwerkstuk bedraagt 80 studielasturen.
4. Bij het verstrekken van de opdracht voor het profielwerkstuk geeft de examinator het 

tijdstip aan waarop het profielwerkstuk uiterlijk moet zijn ingeleverd.
5. Het profielwerkstuk wordt de examinator persoonlijk ter hand gesteld. Bij diens afwezigheid 

wordt het persoonlijk overhandigd aan de afdelingsleider havo of atheneum.
6. De leerling dient een kopie van het ingeleverde profielwerkstuk en van de 

procesbeschrijving te bewaren.
7. De beoordelingscriteria voor profielwerkstukken zullen gelijktijdig met de opdracht door de 

examinator aan de kandidaten worden verstrekt.
8. Nadere bijzonderheden betreft het profielwerkstuk zijn opgenomen in de “Handleiding 

profielwerkstuk”.

Artikel 6

Rekenen
1. Kandidaten die het vak wiskunde niet in het eindexamenpakket hebben opgenomen 

moeten een schoolexamen afleggen waarvan het resultaat op de cijferlijst dient te 
worden vermeld. 

2. Kandidaten in Havo 4 leggen daartoe een schoolexamen af dat
      1 herkansingsmogelijkheid kent in datzelfde leerjaar.

Kandidaten in Havo 5 krijgen indien gewenst in het examenjaar nog een extra 
mogelijkheid tot herkansing.
Voor het examenjaar 2020-2021 leggen de eindexamenkandidaten gedurende het 
examenjaar een eindtoets af en krijgen tevens de gelegenheid tot een herkansing.

Artikel 7

Herkansingen schoolexamen havo 4 voor de vakken economie, filosofie, geschiedenis, 
natuurkunde, wiskunde-A en wiskunde-B.

 Ieder genoemd vak kent 3 schoolexamens.
 Alle schoolexamens komen in aanmerking voor een herkansing.

Herkansingen schoolexamen havo 4 overige vakken  en havo 5 en atheneum 
1. De herkansingsregeling heeft betrekking op de schriftelijke, mondelinge en luistertoetsen 

van het schoolexamen.
2. De herkansingsregeling is niet van toepassing op het vak lichamelijke opvoeding uit het 

gemeenschappelijk deel van elk profiel, alsmede de praktische opdrachten (waaronder 
de practica), het profielwerkstuk en de handelingsdelen.

3. Per toets mag nooit meer dan één herkansing worden gedaan.
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4. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en de oorspronkelijke toets afname 
geldt als het definitieve cijfer voor de toets. 

5. Herkansingsrondes
5.1. Een leerling van 4 havo en 5 atheneum heeft 2 herkansingsrondes. De eerste 

herkansingsronde heeft betrekking op toetsperiode I; de tweede herkansingsronde op 
de toetsperiode II. In beide herkansingsrondes mogen de leerlingen één toets 
herkansen, waarbij ze een keuze maken uit de herkansbare toetsen uit de betreffende 
periode. In de tweede herkansingsronde mogen de leerlingen een tweede toets 
herkansen indien de leerling op de peildatum van april de handelingen voor de 
vakken LO en Nederlands die volgens het PTA op dat moment afgerond moeten zijn 
naar behoren heeft afgelegd. Het aantal herkansingen in de tweede 
herkansingsperiode is dan maximaal twee. De leerlingen kunnen voor deze extra 
herkansing een keuze maken uit de herkansbare toetsen uit de tweede periode.

5.2. De peildatum voor de handelingen i.v.m. de extra herkansing voor de leerlingen van 
4 havo en 5 atheneum wordt jaarlijks vastgesteld en is opgenomen in bijlage 1.

5.3. De leerlingen van 5 havo en 6 atheneum hebben 2 herkansingsrondes. De eerste 
herkansingsronde heeft betrekking op de toetsperiode I; de tweede herkansingsronde 
op de toetsperiodes II (luistertoetsen) en III. In beide herkansingsronden mogen de 
leerlingen twee toetsen herkansen, waarbij ze een keuze maken uit de herkansbare 
toetsen uit de betreffende perioden.

6. Herkansingen vinden plaats op de in deze regeling opgenomen data.
7. Afwezigheid

 Bij afwezigheid tijdens het herkansingsmoment van een toets vervalt de 
mogelijkheid tot herkansing. 

 Toetsen die tijdens de herkansingsperiode worden ingehaald vanwege 
geoorloofde afwezigheid kunnen vervolgens niet meer voor herkansing in 
aanmerking komen.

8. De herkansingen worden binnen drie dagen, nadat de leerlingen daartoe schriftelijk zijn 
uitgenodigd, eveneens schriftelijk door de kandidaat aangevraagd.

Artikel 8

Herexamen

1. De vakken maatschappijleer en CKV kennen geen Centraal Examen. Het eindcijfer 
van het schoolexamen is voor deze vakken tevens het eindcijfer.
Voor deze vakken kan een herexamen worden afgelegd waarbij het hoogst behaalde 
resultaat als  definitief wordt vastgesteld. 

2. Leerlingen waarvan de eindcijfers  van het schoolexamen lager zijn dan een 7 kunnen 
deelnemen aan het herexamen.

3. Vorm en inhoud van het herexamen worden beschreven in het vakdeel van het PTA.

Artikel 9

Afwezigheid en te laat komen

1. De ouder(s)/verzorger(s) van de kandidaat die door ziekte of een andere dwingende 
reden verhinderd is aan een onderdeel van het schoolexamen deel te nemen stelt de 
betrokken afdelingsleider zo vroeg mogelijk vóór aanvang van de betreffende toets in 
kennis van deze verhindering en van de reden daarvan. Deze melding dient schriftelijk of 
per email bevestigd te worden.

2. In geval van geoorloofde absentie tijdens de toetsweken maakt de leerling de gemiste 
toets of toetsen in de eerstvolgende herkansingsperiode. 
Mondelinge toetsen van laatste toetsperiode van het examenjaar zijn hiervan 
uitgezonderd: deze toetsen worden z.s.m. ingehaald. 
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3. Wanneer een kandidaat zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt of 
zonder geldige reden bij een onderdeel van het schoolexamen afwezig is, zal worden 
gehandeld conform artikel 5 van het Examenreglement.

4. Een leerling die te laat komt, kan tot uiterlijk 10 minuten na het tijdstip van aanvang van de 
toets worden toegelaten tot de ruimte waarin het schoolexamen wordt afgenomen. Het 
tijdstip waarop de toets eindigt, is voor deze kandidaat evenwel hetzelfde als voor de 
overige kandidaten.
In afwijking van artikel 18, lid 2, van het “Examenreglement openbaar voortgezet 
onderwijs” wordt de kandidaat die te laat komt tijdens een luistertoets niet meer tot de 
toets toegelaten. De leerling krijgt het cijfer 1. Op dit cijfer is de herkansingsregeling van 
toepassing.

Artikel 10

Herhalen van het voorlaatste leerjaar

1. De kandidaten doen alle schoolexamentoetsen opnieuw met uitzondering van het 
genoemde in de volgende artikelen.

2. Een leerling die is gedoubleerd mag het eindcijfer Schoolexamen van het vak dat in het 
schooljaar  is afgesloten laten staan indien het eindcijfer SE voor dat vak 6 of hoger  is. De 
leerling hoeft dit vak dan niet meer te volgen in het schooljaar dat hij/zij voor de tweede 
keer volgt.

3. Praktische opdrachten, die in examenjaar zijn gemaakt, hoeven, voor zover de stof ervan 
overeenkomt met die van de praktische opdrachten opgenomen in het PTA van het 
daaropvolgende schooljaar, niet opnieuw te worden gedaan, indien het behaalde cijfer 
voor een praktische opdracht 6,0 of hoger is. Zulks ter keuze aan de leerling. Indien de 
leerling ervoor kiest cijfers te laten staan, dan dient hij dit vóór 15 oktober van het 
betreffende schooljaar schriftelijk te bevestigen. Indien hij deze opdrachten overdoet, dan 
komen de in het tweede jaar behaalde cijfers in plaats van de eerder behaalde cijfers. 
Tekenopdrachten dienen altijd te worden overgemaakt.

4. Indien de leerling besluit praktische opdrachten zoals onder lid 3 bedoeld te laten staan, 
worden deze meegeteld volgens de vakregelingen zoals die in het PTA zijn opgenomen.

Artikel 11

Deelname aan het centraal examen

1. De leerling dient het schoolexamen te hebben afgesloten vóór de aanvang van het 
eerste tijdvak van het centraal examen.

2. Dit betekent dat:
a. de handelingsdelen “naar behoren” moeten zijn afgelegd;
b. alle schriftelijke en mondelinge toetsen, waaronder praktische opdrachten en 

luistertoetsen, gemaakt en beoordeeld dienen te zijn.
3. Indien het vak lichamelijke opvoeding niet als “voldoende” of “goed” is beoordeeld, 

wordt de leerling wel tot het centraal examen toegelaten. Hij is echter bij voorbaat gezakt.

Artikel 12

Afwijking wijze van examineren

1. De rector kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 
gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die 
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kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop het examen zal worden 
afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. Zie voor de 
nadere uitwerking het “Examenreglement openbaar voortgezet onderwijs”, artikel 37.

2. Het bevoegde gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse 
taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van 
een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten 
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet 
de moedertaal is. Zie voor de nadere uitwerking het “Examenreglement openbaar 
voortgezet onderwijs”, artikel 37.
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Bijlage 1

Overzicht van perioden, data van toetsen en herkansingen

4 Atheneum (toetsen niet in de toets perioden)
Voor een aantal vakken wordt een praktische opdracht gemaakt (welke in dit 
leerjaar meetelt als voortgangstoets en vanaf 5 atheneum onderdeel uitmaakt van 
het examendossier) en zijn er voor de vakken Nederlands, CKV en lichamelijke 
opvoeding handelingsdelen.

4 havo
• Periode 1: 16 november t/m 20 november 2020
• Herkansing 1: 11 en 12 januari 2021
• Periode 2: 8 t/m 12 maart 2021
• Herkansing 2: 20 en 21 april 2021
• Periode 3: 7 t/m 8 juni 2021
• Herkansing 3: 30 juni en 1 juli 2021

5 atheneum
• Periode 1: 16 t/m 20 november 2020
• Herkansing 1: 11 en 12 januari 2021
• Periode 2: 8 t/m 12 maart 2021
• Herkansing: 20 en 21 april 2021

5 havo en 6 atheneum
• Periode 1: 16 t/m 24 november 2020
• Herkansing 1: 11 en 12 januari 2021
• Luistertoetsen: in week 4 en 5 van 2021 luistertoetsen voor Frans, Duits en Engels
• Periode 2: 1 t/m 12 maart 2021 
• Herkansingen 2: 6 en 7 april 2021

Zie voor het aantal herkansingsmogelijkheden de herkansingsregeling (PTA reglement, 
art. 7).

De peildatum voor de handelingen i.v.m. de mogelijkheid van een extra herkansing 
voor leerlingen van 4 havo en 5 atheneum (zie de herkansingsregeling in artikel 7 van 
het PTA reglement) is voor het schooljaar 2020 – 2021 gesteld op 2 april 2020.
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Bijlage 2

Regeling praktische opdrachten

1. Bij het verstrekken van een praktische opdracht geeft de examinator  het 
tijdstip aan waarop de opdracht uiterlijk moet zijn ingeleverd.

2. De examinator houdt daaraan voorafgaand voortgangscontroles.
3. De beoordelingscriteria voor praktische opdrachten zullen tegelijk met de 

opdracht aan de kandidaat worden verstrekt.
4. Overschrijding van het tijdstip van inleveren betekent het volgende:

 De punten die worden toegekend voor proces en planning 
worden in mindering gebracht. De examinator brengt de 
afdelingsleider op de hoogte van de overschrijding van de 
inlevertermijn.

 Indien de kandidaat vervolgens nalaat het werk binnen 5 
schooldagen in te leveren zijn de bepalingen uit artikel 5 van het 
Examenreglement openbaar voortgezet onderwijs van 
toepassing.

5. Praktische opdrachten zijn niet herkansbaar.
6. Praktische opdrachten worden aan de examinator persoonlijk ter hand 

gesteld.
7. Bij onverwachte afwezigheid van de examinator  wordt de praktische 

opdracht voor het uiterlijk inlevermoment   ingeleverd bij de afdelingsleider. 
8. De kandidaat draagt er zorg voor te beschikken over kopieën van de 

praktische opdrachten.
9. Indien de kandidaat aantoonbaar werk van een ander heeft ingeleverd 

waaronder zijn begrepen kopieën van het internet zijn de bepalingen uit artikel 
5 van het Examenreglement openbaar voortgezet onderwijs van toepassing.
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Atheneum 4 | Schooljaar 2020-2021PTA | Nederlandse taal & lit.

Toelichting:

Afnamemoment Ljr 4, 5 en 6  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Handelingsdeel  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein C, D en  F

Schrijf  |  Schrijfdossier leerjaren 4, 5 en 6 Weegfactor 0

Toelichting:

Afnamemoment Ljr 4, 5 en 6  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Handelingsdeel  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein E

Lees  |  Leesdossier leerjaren 4, 5 en 6 Weegfactor 0

Toelichting schoolexamens
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Atheneum 4 | Schooljaar 2020-2021PTA | lich. opvoeding

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur N.v.t.  |  Herkansing Nee
Type toets Handelingsdeel  |  Wijze van toetsing  | Eindtermen N.v.t.

Hnd.  |  Handeling Weegfactor

Toelichting schoolexamens
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Atheneum 4 | Schooljaar 2020-2021PTA | cult. en kunstzinnige vorming

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein A

PO.1  |  CZ I - Alle disciplines Weegfactor 1

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein B

PO.2  |  DISCAP  I Weegfactor 2

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein B

PO.3  |  DISPCAP II Weegfactor 2

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein B

PO.4  |  DISCAP III Weegfactor 2

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar  4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein D

PO.5  |  DISCAP IV Weegfactor 1
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Atheneum 4 | Schooljaar 2020-2021PTA | cult. en kunstzinnige vorming

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 5  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein B

PO.6  |  DISCAP V Weegfactor 2

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 5  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein C

PO.7  |  Onderzoek Weegfactor 3

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 5  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein D

PO.8  |  CZ II - de onderzochte disciplines Weegfactor 1

Toelichting schoolexamens
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Atheneum 4 | Schooljaar 2020-2021PTA | geschiedenis

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein C

PO.1  |  Verlichting Weegfactor 1

Toelichting:

Afnamemoment Leerjaar 4  |   Tijdsduur   |  Herkansing Nee
Type toets Praktische opdracht  |  Wijze van toetsing Schriftelijk | Eindtermen Domein C

PO.2  |  Historisch persoon of gebeurtenis uit de 10 tijdvakken Weegfactor 1

Toelichting schoolexamens
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