
 

1 17 december 2020 

 

Erratum PTA 2020 - 2022  
 

  
 

 

Cohort  PTA 2020 - 2022 

Afdeling en leerjaar  VMBO-T – Leerjaar 3 en 4  

Periode  16 augustus 2020 – 1 april 2022  

Vak  

Zie tabel op pagina 2  

PTA-code   

Aanpassing  

Reden aanpassing  

Effecten op de weging en de 
bepaling voor het eindcijfer SE   

Overige opmerkingen:    

Akkoord MR   17 december 2020 – Dhr. H. van der Roest, secretaris MR  

Akkoord directeur/rector  17 december 2020 – Dhr. B. Boensma, directeur  
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Aanpassingen PTA 2020-2022 

Leerjaar  Vak  Periode  Aanpassing  Eindtermen  Reden  Effect op weging  

3  Engels 1, 4  
V4 toevoegen aan 
eindtermen 

V4 V4 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen   

geen 

4 Engels 1, 3  
V4 toevoegen aan 
eindtermen 

V4 V4 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen   

geen 

3  Frans 1, 4  
V4 toevoegen aan 
eindtermen 

V4 
V4 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen   

geen 

4 Frans 1, 3  
V4 toevoegen aan 
eindtermen 

V4 
V4 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen   

geen 

3  geschiedenis 1 - 4  
V7 toevoegen aan 
eindtermen 

V7 
V7 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen   

geen 

4 geschiedenis 1 - 3  
V7 toevoegen aan 
eindtermen 

V7 
V7 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen   

geen 

4 scheikunde 1 - 3 
Onderwerpen 
toevoegen aan de 
hoofstukken 

n.v.t. 
Het PTA vermeldde per vak wel de hoofdstukken maar 
niet de onderwerpen van het hoofdstuk. Hierdoor was 
de inhoud onvoldoende zichtbaar in het PTA 

geen 

3 wiskunde 1, 2, 4 
V2,3 toevoegen aan 
eindtermen 

V2,3 
V2,3 zin wel onderdelen van het PTA maar waren niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen 

geen 

4 wiskunde 1 - 3 
V3 toevoegen aan 
eindtermen 

V3 
V3 is wel onderdeel van het PTA maar was niet 
benoemd in het PTA bij de eindtermen 

geen 

3 economie 1, 2, 4 
Onderwerpen 
toevoegen aan de 
hoofstukken 

n.v.t. 
Het PTA vermeldde per vak wel de hoofdstukken maar 
niet de onderwerpen van het hoofdstuk. Hierdoor was 
de inhoud onvoldoende zichtbaar in het PTA 

geen 

4 economie 1 - 3 
Onderwerpen 
toevoegen aan de 
hoofstukken 

n.v.t. 
Het PTA vermeldde per vak wel de hoofdstukken maar 
niet de onderwerpen van het hoofdstuk. Hierdoor was 
de inhoud onvoldoende zichtbaar in het PTA 

geen 
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Aanpassingen PTA 2020-2022 

Leerjaar  Vak  Periode  Aanpassing  Eindtermen  Reden  Effect op weging  

3 drama 1 - 4 
Onderwerpen 
toevoegen aan de 
hoofstukken 

n.v.t. 
Het PTA vermeldde per vak wel de hoofdstukken maar 
niet de onderwerpen van het hoofdstuk. Hierdoor was 
de inhoud onvoldoende zichtbaar in het PTA 

geen 

4 drama 1 - 3 
Onderwerpen 
toevoegen aan de 
hoofstukken 

n.v.t. 
Het PTA vermeldde per vak wel de hoofdstukken maar 
niet de onderwerpen van het hoofdstuk. Hierdoor was 
de inhoud onvoldoende zichtbaar in het PTA 

geen 

4 drama 3 
Tijd en weging van 
het SE aangepast 

n.v.t. 
Er was te weinig tijd en weging gegeven aan dit SE. 
Praktijk telt 2x mee, tijd is 120 minuten 

PO is 66% van SE3 

 


