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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op 12 mei j.l. bereikte u het bericht dat iedereen in principe over is naar het volgende leerjaar.
Vanuit de examencommissie willen wij u wijzen op het volgende.
De klassen die werken met een PTA, dat wil zeggen: 3T, 4V, 5V en 4H, dienen wel aan hun PTA-eisen
te voldoen.
Ook al ben je als leerling bevorderd, de PTA-onderdelen die nu nog op het programma staan tellen al
mee voor het schoolexamencijfer van het examenjaar. Met openstaande PTA-onderdelen kunnen wij
een leerling niet opgeven voor het examen, en kun je dus niet slagen.
Een voorbeeld: een leerling uit 4 havo denkt dat het niet uitmaakt of hij de toets van economie goed
maakt, want hij is toch al over. Hij leert er niet voor en krijgt een 3. Deze 3 maakt inderdaad niet uit
voor de overgang, maar telt wel mee in het SE-gemiddelde. Eenmaal in 5 havo moet hij extra hard
werken om het economiecijfer weer omhoog te krijgen, en extra hard werken om te kunnen slagen
omdat hij een deel van de stof niet al eens eerder heeft geleerd.
Een ander voorbeeld: een leerling uit 3 vmbo-t denkt dat het niet uitmaakt dat ze een PO van Engels
niet inlevert, want ze is toch al over. Na de deadline gaat er volgens het examenreglement 1 punt per
dag te laat van het cijfer af, en daarna krijgt ze een gesprek en een sanctie met de examencommissie.
Als ze het nog niet inlevert blijft dit PO open staan tot in 4 vmbo-t. Als ze het niet alsnog inlevert, kan
ze geen Centraal Examen doen, en kan ze dus niet slagen.
Een laatste voorbeeld: een leerling uit 5 vwo denkt dat het niet uitmaakt dat hij voor de laatste
toetsweek alleen maar onvoldoendes haalt. Hij is toch al over en vertrouwt er op dat hij in 6 vwo zijn
gemiddeldes wel weer zal kunnen ophalen. In 6 vwo wil hij zich opgeven voor een studie waar een
strenge selectie is, en zijn cijferlijst van 5 vwo wordt opgevraagd als onderdeel van zijn selectie. Deze
leerling heeft er spijt van, want deze matige cijferlijst spreekt niet in zijn voordeel.

Vanwege deze consequenties zullen wij dus wel in de gaten houden of de PTA-onderdelen van dit
schooljaar worden afgerond. Leerlingen die in gebreke blijven kunnen een brief van de
examencommissie verwachten met een uitnodiging voor een gesprek met de examencommissie.
Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
Vanwege de afgelopen tijden van afstandsonderwijs zijn wij wel genoodzaakt de PTA’s op bepaalde
punten aan te passen en onderdelen te schrappen of naar het volgende jaar te schuiven. PO’s die
thuis goed te maken zijn, zullen echter (in verreweg de meeste gevallen) gewoon blijven staan. Van
enkele toetsen zal de inhoud wijzigen. Zodra we deze wijzigingen in kaart gebracht hebben zullen we
u en de leerlingen daarover informeren. Bij twijfel kan een leerling altijd zijn/haar docent om
informatie vragen.
Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet namens de examencommissie,
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