
 
 
 
Rotterdam, 2 april 2020 
 
 
Betreft: update afronden schoolexamen 
 
 
Beste leerlingen en meelezende ouders/verzorgers, 
 

We zagen het al een beetje aankomen: dinsdag heeft het kabinet de coronamaatregelen 
verlengd. Ook de scholen blijven langer dicht, namelijk tot en met de meivakantie. Dit is 
natuurlijk erg jammer, in de eerste plaats voor de leerlingen en voor de collega’s. Het liefst 
hadden we na 6 april de draad weer opgepakt op school. Maar we snappen dat deze 
maatregelen noodzakelijk zijn in het belang van ieders gezondheid en dat staat natuurlijk 
voorop. Daarom zetten we er samen de schouders onder en gaan we er het beste van 
maken.  

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van ouders en de leerlingen vraagt en dat dit niet 
altijd makkelijk is. Zeker nu de periode van onderwijs op afstand langer gaat duren, is het 
belangrijk om regelmatig contact te hebben met de school. Schroom niet om ons om raad te 
vragen en om tips. Weet dat we altijd voor jullie klaarstaan.  

We zullen puntsgewijs een aantal zaken toelichten.  

Aanpassingen PTA 
Scholen is gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel 
mogelijk op afstand te doen. Tevens kregen scholen de ruimte om het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Omdat dit zorgvuldig diende te gebeuren, in 
afstemming met de sectie, examensecretariaat en de schoolleiding hebben we dit niet 
eerder kenbaar kunnen maken. Onze bovenschoolse medezeggenschapsraad zal zich nog 
over de aanpassingen buigen, maar wij wilden niet langer wachten met het informeren van 
jullie.  
In de bijlage is per vak te zien welke aanpassingen gedaan worden. Het uitgangspunt is 
daarbij de eis dat alle eindtermen van het schoolexamen getoetst worden. Voor een aantal 
vakken vervallen de tentamens die in tentamenweek 2 gepland stonden. Deze tentamens 
waren ter voorbereiding op het Centraal Examen en zijn geen verplicht 
schoolexamenonderdeel.  
Mocht een tentamen komen te vervallen, dan zal dit in Magister blijven staan, maar leeg 
blijven en niet worden meegenomen in de berekening van het eindcijfer. Op deze wijze hoeft 
de weging van de andere tentamens niet aangepast te worden.  
 
 



Digitale toetsen 
De resterende tentamens zullen digitaal en niet op school worden afgenomen. Per tentamen 
volgen instructies en aanwijzingen van de vakdocent en wij adviseren deze zorgvuldig na te 
leven.  
 
Online lessen 
De online lessen van vakken die geen tentamen af zullen nemen, komen tot en met 24 april 
te vervallen. De vakken die nog tentamens gaan afnemen, blijven doorgaan, evenals de 
mentorlessen.  
 
Planning 
In de bijlage staan ook de dagen waarop digitale tentamens worden afgenomen. De tijden 
zullen volgende week volgen. Tot de meivakantie zijn de leerlingen bezig met het afronden 
van de schoolexamens. We gaan zorgen dat de leerlingen na de meivakantie het recent 
gemaakte werk kunnen inzien en daarna zullen de herkansingen volgen. Dit is globaal een 
planning om rekening mee te houden.  
 
Herkansingen 
De bestaande herkansingen die na periode 2 konden worden aangevraagd, blijven bestaan. 
Rond 6 april ontvangen wij informatie over de slaag- en zakregeling en landelijke 
herkansingsregeling. Mochten naar aanleiding daarvan aanpassingen nodig zijn, dan laten 
wij dat weten.  
 
Vragen 
Mocht je naar aanleiding van dit schrijven, vragen hebben dan kunnen jullie deze in dit 
bestand noteren, vergeet niet naam en klas te noteren. Na het weekend zullen wij op deze 
vragen terugkomen.  
 

We wensen jullie sterkte en succes in deze onwerkelijke tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Bianca Toebosch, teamleider Wolfert Dalton 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dFH5jzDtycX9TCNifKkCJjY2T4CBQ5YpRzNTuybBC8E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dFH5jzDtycX9TCNifKkCJjY2T4CBQ5YpRzNTuybBC8E/edit?usp=sharing


Aanpassingen PTA MAVO 
 
Aardrijkskunde  
T421 komt te vervallen 
 
Biologie 
T422 wordt vervangen door PO422, stofomschrijving is bescherming en weging van 25% 
naar 10% 
 
Duits 
T423 (mondeling) nog doen en weging van T413 gaat van 5% naar 10% 
 
Economie 
T423 komt te vervallen 
 
Engels 
T424 (mondeling) nog doen en T423 komt te vervallen 
 
Frans 
T423 (mondeling) nog doen 
 
Geschiedenis 
T421 komt te vervallen  
 
Kunst Beeldend 
T422 komt te vervallen 
 
Natuur- en Scheikunde 1 (NSE) 
T422 komt te vervallen en weging van PO421 gaat van 6% naar 20% 
 
Natuur- en Scheikunde 2 (NST) 
T423 wordt digitaal afgenomen 
 
Nederlands 
T421 (mondeling) nog doen en T423 komt te vervallen  
 
Wiskunde 
T422 komt te vervallen  
 
Rooster voor 4M 
 
7 tot en met 10 april - mondelingen volgens het rooster dat al verstuurd is 
 
16 april - tentamen NST (T423) 
 
21 april - PO Biologie (PO422) 
 

 

 


