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Erratum PTA 2021 – 2023 leerjaar 3 en PTA 2020 – 2022 leerjaar 4 

  

   
  

  

Cohort   PTA 2021 – 2023 leerjaar 3 en PTA 2020 – 2022 leerjaar 4 

Afdeling en leerjaar   VMBO-T – Leerjaar 3 en 4   

Periode   16 augustus 2021 – 1 april 2023  

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    13 december 2021 – Dhr. H. van der Roest, secretaris MR   

Akkoord directeur/rector   13 december 2021 – Dhr. B. Boensma, directeur   
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Aanpassingen PTA’s periode 2021-2022  

Leerjaar   Vak   Periode   Aanpassing   Eindtermen   Reden   Effect op weging   

3   Alle vakken 4 

Er zal over de 
gezamenlijke SE’s 
van periode 1, 2 en 
3 één extra 
herkansing worden 
toegekend 

n.v.t. 

In het huidige PTA is te weinig rekening gehouden met 
de effecten van Corona waar de huidige leerlingen nog 
steeds achterstanden van ondervinden. 
Eén extra herkansing geeft de leerling de kans langer te 
werken aan het vak waar in de basis nog achterstanden 
aanwezig zijn. 
De herkansing zal in de 3e periode plaats vinden. 
Leerlingen kunnen zich tijdens keuzewerktijd, les, bijles 
en/of huiswerkbegeleiding op deze herkansing 
voorbereiden 

geen  

4  Alle vakken  3  

Er zal over de 
gezamenlijke SE’s 
van periode 1 en 2 
één extra 
herkansing worden 
toegekend 

n.v.t. In het huidige PTA is te weinig rekening gehouden met 
de effecten van Corona waar de huidige leerlingen nog 
steeds achterstanden van ondervinden. 
Eén extra herkansing geeft de leerling de kans langer te 
werken aan het vak waar in de basis nog achterstanden 
aanwezig zijn. 
De herkansing zal in de 3e periode plaats vinden. 
Leerlingen kunnen zich tijdens keuzewerktijd, les, bijles 
en/of huiswerkbegeleiding op deze herkansing 
voorbereiden 

geen  

  


