
Wijzigingen in het PTA en/of het examenreglement 
vanwege de uitbraak van het coronavirus en de 
afgekondigde maatregelen voor het voortgezet onderwijs 
 
School:   Veluws College Twello 
 
Aanpassing: 1 
Betreft:  PTA 
Vak:   Biologie  
Aanpassing: De toets in de toetsweek, PTA04, wordt geschrapt 
Motivatie: deze toets was een proefexamen en alle eindtermen waren al in eerdere 

toetsen afgerond. 
Aanpassing: 2 
Betreft  PTA 
Vak:   Duits 
Aanpassing: De tussentoets leesvaardigheid PTA05 wordt geschrapt .  
Motivatie: De leesvaardigheid is in PTA01, PTA02 en PTA05 al getoetst. 
 
Aanpassing: 3  
Betreft PTA 
Vak: Duits 
Aanpassing: PTA 08 Mondeling tentamen gespreksvaardigheid wordt op een andere 

manier afgenomen. Geen één op één mondeling met de docent maar via 
het insturen van een spreekopdrachten welke worden beoordeeld 

Motivatie: Contact tussen leerling en docent zoveel mogelijk beperken. 
 
Aanpassing: 4 
Betreft:  PTA 
Vak:   Economie  
Aanpassing: De toets in de toetsweek, PTA06, wordt geschrapt 
Motivatie: deze toets was een proefexamen en alle eindtermen waren al in eerdere 

toetsen afgerond. 
Aanpassing: 5 
Betreft  PTA 
Vak:   Engels 
Aanpassing: De tussentoets leesvaardigheid PTA07 wordt geschrapt .  
Motivatie: De leesvaardigheid is in PTA02 en PTA04 al getoetst. 
 
Aanpassing: 6  
Betreft PTA 
Vak: Engels 
Aanpassing: PTA 08 Mondeling tentamen gespreksvaardigheid wordt op een andere 

manier afgenomen. Geen één op één mondeling met de docent maar via 
het insturen van een spreekopdrachten welke worden beoordeeld 

Motivatie: Contact tussen leerling en docent zoveel mogelijk beperken. 
 
Aanpassing: 7 
Betreft  PTA 
Vak:   Geschiedenis 
Aanpassing: De tussentoets PTA06 wordt geschrapt .  
Motivatie: De stof (eindtermen) wordt in SE-3 nogmaals getoetst PTA 07  
 
 
 
 



 Aanpassing: 8 
Betreft  PTA 
Vak:   Nask1 
Aanpassing: Het PTA 08 wordt geschrapt.  
Motivatie: Deze vaardigheden worden ook getoetst in alle andere PTA onderdelen   
 
Aanpassing: 9 
Betreft  PTA 
Vak:   Nederlands 
Aanpassing: De tussentoets leesvaardigheid PTA05 wordt geschrapt .  
Motivatie: De leesvaardigheid is in klas 3 en PTA02 en PTA04 al getoetst. 
 
Aanpassing: 10  
Betreft PTA 
Vak: Nederlands 
Aanpassing: PTA 07 Mondeling tentamen gespreksvaardigheid wordt op een andere 

manier afgenomen. Geen één op één mondeling met de docent maar via 
het insturen van een spreekopdrachten welke worden beoordeeld 

Motivatie: Contact tussen leerling en docent zoveel mogelijk beperken. 
 
Aanpassing: 11 
Betreft  PTA 
Vak:   Wiskunde 
Aanpassing: toets so H6/H8 van PTA 07 ,containercijfer, wordt geschrapt.  
Motivatie: De stof wordt in SE-3 nogmaals getoetst PTA 06 
 
Aanpassing: 12 
Betreft  PTA 
Vak:   LO 
Aanpassing: De vaardigheden gepland na het  dichtgaan van de scholen wordt niet 

meer getoetst  
Motivatie: Prioriteit ligt bij de overig examenvakken en de  eindtermen zijn allemaal i 

het programma geweest 
 
Aanpassing: 13 
Betreft  PTA 
Vak:   LV 
Aanpassing: De stof gepland na het  dichtgaan van de scholen wordt niet meer getoetst 
Motivatie: Prioriteit ligt bij de overig examenvakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aanpassing: 3 
Betreft:  Examenreglement 
Aanpassing: Volgens het examenreglement hebben alle examenkandidaten recht op 

twee herkansingen uit periode 1 en 2 die direct na periode 2 kunnen 
worden ingezet. De VOG-scholen hebben gezamenlijk besloten om alle 
examenkandidaten een extra herkansing te gunnen vanwege de 
bijzondere situatie waarin we terecht zijn gekomen. Voor de 
examenkandidaten van Twello betekent dat concreet het volgende: 
In de periode na de meivakantie hebben is er nog één extra herkansing 
mogelijkheid. 
Voor het gebruik van de herkansing geldt: 
• Te gebruiken voor één van de toetsen afgenomen is in toetsweek 3 (SE-
3) 

Motivatie: Met het wegvallen van het CE krijgen SE-cijfers een ander gewicht en 
worden behaalde SE-cijfers anders gewaardeerd. Middels een extra 
herkansing willen we leerlingen niet het slachtoffer laten worden van deze 
uitzonderlijke situatie. 

 
 
De MR stemt in met voornoemde wijzigingen 
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