Handleiding PTA VMBO 2020-2021
Wat is een PTA?
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Hierin staat voor de schoolexamens:
•
•
•
•
•
•

De toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen per vak
De leerstof
De duur van de toetsen
De herkansingsmogelijkheden
De weging van de toetsen
De afname periode

Afwezigheid bij schoolexamens
Wanneer je afwezig bent bij een toets of ander PTA onderdeel (let op: het is een
officieel examenonderdeel!) dan dien je daarvan op tijd, voorafgaand aan de
toets, melding te (laten) maken. Indien dat niet gebeurt, geldt het als een
onregelmatigheid. De examencommissie kan allerlei maatregelen nemen (zoals het
cijfer 1 geven voor het werk, zonder recht van herkansing) en zelfs, in het uiterste
geval, je verder uitsluiten van het examen (zie ook het examenreglement).
De examencommissie vmbo van Durendael bestaat uit:
•

Peter Vingerhoets

•

Necati Arikan

•

Esther Dammers: examensecretaris vmbo

Bij afwezigheid tijdens een schoolexamen controleert de vakdocent eerst in Magister
of je afwezig bent met een geldige reden (rechtmatige afwezigheid). Wanneer er
geen melding in Magister staat over jouw afwezigheid dan ben je zonder geldige
reden afwezig (onrechtmatige afwezigheid) en dan stelt de vakdocent de
examencommissie hiervan op de hoogte.

Inhalen schoolexamens
Toetsen kunnen alleen ingehaald worden wanneer je deze met een geldige reden
hebt gemist. Er moet dan zo snel mogelijk een afspraak met de vakdocent gemaakt
worden om de gemiste toets in te halen. De vakdocent legt de afspraak vast in
Magister. De toets dient onder toezicht en op een rustige plek gemaakt te worden.

Herkansingen schoolexamens
In leerjaar 3 mag maximaal één toets herkanst worden, indien die in het PTA zijn
aangegeven als herkansbare toetsen.
In leerjaar 4 mogen maximaal twee toetsen herkanst worden, indien die in het PTA
zijn aangegeven als herkansbare toetsen. Een toets mag één keer herkanst worden.
Het hoogste van de twee behaalde cijfers telt.
Vmbo 3
In leerjaar 3 mag één schoolexamentoets herkanst worden, indien die in het pta is
aangegeven als herkansbare toets. Deze herkansingen worden op 13 juli 2021
afgenomen.
Vmbo 4
In leerjaar 3 mag één schoolexamentoets herkanst worden, indien die in het pta is
aangegeven als herkansbare toets. De herkansingen van klas 3 schooljaar 20192020 zijn verplaatst naar dit schooljaar. Deze herkansingen worden op 30 oktober
2020 afgenomen. In leerjaar 4 mogen maximaal twee schoolexamentoetsen herkanst
worden, indien die in het pta zijn aangegeven als herkansbare toetsen. De
herkansingen worden op 8 en 9 april 2021 afgenomen.
Leerlingen worden hierover van te voren verder geïnformeerd.

Regels tijdens het maken van schoolexamens
•
•
•
•

Tassen, etuis, boeken en schriften voor in het lokaal zetten.
Mobiele telefoons uitzetten en opbergen in het telefoonhotel.
Horloges afdoen en op de tafel voorin het lokaal leggen of in je tas.
Indien je te laat bent mag je uiterlijk tot een half uur na begin van de toets
worden binnen gelaten. Het werk moet overigens wel op de normale tijd
ingeleverd worden!

Onregelmatigheden tijdens het maken van schoolexamens en uitvoeren van
praktische opdrachten
Wanneer er onregelmatigheden, zoals bv. spieken, plagiaat, het niet houden aan
gemaakte afspraken, niet op komen dagen bij mondelingen of praktijkonderdelen,
geconstateerd worden stelt de vakdocent de examencommissie hiervan direct op de
hoogte. De examencommissie kan allerlei maatregelen nemen (zoals het cijfer 1
geven voor het werk, zonder recht van herkansing) en zelfs, in het uiterste geval, je
verder uitsluiten van het examen (zie ook het examenreglement).

Meer informatie
Op de website van 2College Durendael, leerlingen, Programma’s van Toetsing en
Afsluiting / examenzaken kun je het examenreglement en de herexamenregeling
schoolexamens nalezen. Daar staan ook allerlei andere belangrijke zaken rondom de
schoolexamens en eindexamens.

