
 

 

 
 
 
 
 
Informatie van de examencommissie havo 4, vwo 4 en vwo 5 
 
In dit document leest u de belangrijkste informatie voor u als ouder van een leerling  
uit de Tweede Fase. Uw zoon/dochter is in de Tweede Fase al bezig met zijn/haar  
eindexamen. Daarom kunt u in dit bestand de belangrijkste zaken omtrent  
schoolexamens terugvinden.  
 
Het examenreglement 
In het examenreglement zijn alle regels m.b.t. de regelingen rondom schoolexamens terug te 
vinden. Het examenreglement is vanaf 1 oktober terug te vinden via de website van 2College 
Durendael en dan onder het kopje Leerlingen → Examenzaken. 
 
PTA  
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een overzicht van alle schoolexamens die er in de 
komende twee (havo) of drie (vwo) jaar worden afgenomen ter voorbereiding op het eindexamen. 
Het eindgemiddelde van de schoolexamens tellen voor 50% mee bij het eindcijfer. De andere 50% 
komt van het centraal schriftelijk eindexamen. 
 
In het PTA staat per vak welke toetsen, praktische opdrachten en/of handelingsdelen er worden 
afgenomen. Daarnaast kunt u in het PTA terugvinden wat de inhoud van het schoolexamen is, hoe 
het wordt afgenomen (mondeling, schriftelijk etc.), hoelang het schoolexamen duurt, of er een 
herkansingsmogelijkheid is en hoe vaak het schoolexamen meetelt.  
 
Het PTA wordt 1 oktober 2021 gepubliceerd op de website van 2College Durendael onder het kopje 
Leerlingen → Programma van Toetsing en Afsluiting. 
 
Voor havo 4 gaat het om het PTA cohort 2021-2023, voor vwo 4 gaat het om het PTA cohort 2021-
2024, voor vwo 5 gaat het om PTA cohort 2020-2023. Vwo 5 gaat verder met het vorig schooljaar 
gestarte PTA. 
 
Toetsrooster 
Het toetsrooster van de Tweede Fase kunt u vinden op de website van 2College Durendael onder 
het kopje Leerlingen → Tweede Fase. In het toetsrooster is terug te vinden wanneer welke toets 
plaatsvindt en wanneer opdrachten ingeleverd moeten worden. Ook het toetsrooster wordt op 1 
oktober gepubliceerd. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Toetsen 
De toetsuren voor uw zoon/dochter liggen vast in hun rooster. Zou u bij ziekte, uw zoon/dochter 
voorafgaand aan dit toetsuur ziek willen melden via Magister? Dit is van belang omdat uw 
zoon/dochter anders ongeoorloofd afwezig wordt gemeld en dit gevolgen heeft voor eventuele 
inhaaltoetsen en herkansingen. 
 
Andere afspraken (zoals tandarts) zijn tijdens het toetsuur niet mogelijk tenzij er toestemming is van 
de leerlingcoördinator.  
 
Mocht uw zoon/dochter afwezig zijn bij een toets, is het de bedoeling dat hij/zij zelf via de website 
een inhaaltoets aanvraagt. Dit kan via de website van 2College Durendael en dan onder het kopje 
leerlingen → Tweede Fase. 
De inschrijving voor het inhalen zal binnen vijf werkdagen na terugkomst op school gedaan moeten 
worden.   
 
Combinatiecijfer 
Voor uw zoon/dochter is het combinatiecijfer een belangrijk onderdeel om eventueel te kunnen 
slagen. Het combinatiecijfer bestaat uit de vakken ckv (cat), maatschappijleer (social studies), 
levensbeschouwing (philosophy of life) en het profielwerkstuk* (profile project).  
Als het gemiddelde van het combinatiecijfer een 7 of hoger is, is het een compensatiepunt voor de 
eindcijferlijst. Dit wil zeggen dat met een 7 voor het combinatiecijfer er een 5 op het eindexamen 
kan worden gecompenseerd.  
 
* Het profielwerkstuk is het afsluitende werkstuk waarmee de middelbare schooltijd wordt 
afgesloten. Uw zoon/dochter start daarmee in de tweede helft van het voorexamenjaar. 
 
 
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of andere vragen hebben voor de 
examencommissie: deze kunt u sturen naar examenhavovwo.durendael@2college.nl. 
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