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Wat is een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)? 

 
Het PTA is een overzicht, per vak, van alle toetsen in dit schooljaar. Het geeft de 
volgende informatie: 
 
Toets en toetsvorm  
De wijze van toetsing. Als het niet anders vermeld wordt, is het een schriftelijke toets. 
Je komt de term 'tentamens' tegen. 'Tentamens' zijn belangrijke toetsen, vaak over 
een grote hoeveelheid stof.  
Daarnaast vind je bij een aantal vakken 'praktische opdrachten'. Logisch is, dat 
dergelijke opdrachten bij 'praktische' vakken meer voorkomen en belangrijker zijn 
dan bij theoretische vakken.  
Een andere term die je tegenkomt is 'handelingsdeel'. Dit houdt in, dat je iets gedaan 
moet hebben (bijvoorbeeld een bezoek aan het museum). Hierbij wordt bijvoorbeeld 
een verslag gevraagd en dat moet voldoende zijn om het afgetekend te krijgen. 
Onvoldoende betekent: GEEN diploma! 
In het PTA vind je ook eindtoetsen. Dit zijn afsluitende toetsen voor de verschillende 
vakken. Hiervoor ruimen we aan het eind van het schooljaar in periode 5 tijd in. 
 
Leerstof  
Sommige vakken vertellen je hier al heel gedetailleerd waar de toets over zal gaan. 
Bij andere vakken is dat soms lastiger. Je krijgt in ieder geval een week van tevoren 
te horen wat er van je verwacht wordt. 
 
Weegfactor  
Hier staat hoe zwaar een bepaalde toets meetelt. Dit is belangrijk voor het bepalen 
van je eindcijfers en de beoordeling op de tussenrapporten. 
 
Cijfer  
We werken met cijfers in een schaal van 1 tot 10. De cijfers worden op één decimaal 
afgerond. In een dergelijk systeem is een 5,5 nét voldoende.  
 
Planning 
Er is aangegeven in welke periode een bepaalde toets valt. De docent geeft 
minimaal een week van te voren (in de agenda van MAGISTER) aan, wanneer een 
bepaalde toets afgenomen zal worden. 
In het geval van praktische opdrachten en handelingsdelen geldt, dat het werk soms 
over meerdere dagen, soms weken, verspreid is. In dat geval zal de docent 
eventueel in de gaten houden of je wel voldoende vorderingen maakt. De uiterste 
inleverdatum, opgegeven door de docent, wordt streng gehanteerd. 
 
Hoeveel toetsen mag je per dag/week hebben? 
Je mag niet meer dan 2 PTA-toetsen per dag hebben en niet meer dan 5 PTA-
toetsen per week. Dit is inclusief de luistertoetsen bij de moderne vreemde talen. 
De docent is verplicht de toets binnen 10 werkdagen na te kijken. Informatie hierover 
vind je ook in het leerlingenstatuut. (SO’s tellen niet mee in het aantal toetsen per 
week). 
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Wat te doen als je een PTA-toets gemist hebt? 

 Je bent geoorloofd afwezig geweest: 

o Je krijgt de mogelijkheid om, in overleg met de vakdocent, een 

persoonlijke afspraak te maken om een gemiste PTA-toets in te halen. 

De docent kan er ook voor kiezen om toetsen in te laten halen tijdens 

het inhaalmoment. Mocht je zonder reden niet aanwezig zijn bij het 

inhaalmoment, dan is je cijfer een 1.1.  

o Na de eerste week van een nieuwe periode kun je geen toetsen meer 

inhalen. Er staat dan voorlopig een 1.1 als beoordeling voor je toets. Je 

kunt gebruik maken van de herkansing in week drie van de nieuwe 

periode om die toets alsnog te maken. Dit kost wel een 

herkansingsmogelijkheid.  

 Je bent ongeoorloofd afwezig geweest: 

o De gemiste PTA-toets krijgt een 1.1 als beoordeling. Het recht op een 

herkansing aan het einde van de periode blijft bestaan indien het om 

een herkansbare PTA-toets gaat. 

 

En als je een handelingsdeel of een praktische opdracht mist? 

 Als je met een geldige reden een handelingsdeel of een praktische opdracht 
mist krijg je mogelijk een alternatief geboden.  

 Belangrijk! 
Handelingsdelen en praktische opdrachten moeten afgerond zijn om een 
diploma of een certificaat te kunnen “krijgen”.  

 
Afkijken, spieken, frauderen. 

 Fraudeer je tijdens een toets dan krijg je het cijfer 1. Je hebt het recht op een 
herkansing, deze gaat ten koste van de andere herkansingen. 

 

 Regels met betrekking tot mobieltjes (of andere communicatieapparatuur): 

o In de telefoontas, kluis of thuis! 

o Mocht geconstateerd worden, dat je gedurende een toetsuur een 

mobiel (of andere communicatieapparatuur of mobiele gegevensdrager) 

bij je hebt, wordt het tentamen beoordeeld met het cijfer 1. 

o Voor de duidelijkheid: dit geldt voor alle toetsen. 

 
Hoe worden cijfers afgerond? 
De cijfers die je krijgt, zijn op één decimaal afgerond. Het afronden op hele cijfers 
gebeurt pas na de eindtoetsen.  
Pas na de eindtoets wordt het gemiddelde van alle resultaten op een heel cijfer 
rekenkundig afgerond. Voordat je aan de eindtoetsen begint is duidelijk welk cijfer je 
zult moeten halen om uiteindelijk een voldoende te scoren.  
 
Hoe blijf je op de hoogte van je resultaten? 
Gebruik het overzicht in MAGISTER! Je krijgt na iedere periode een rapportage uit 
Magister.  
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Verder kun je aan de hand van het PTA informatie vragen aan de docent over 
de volgende zaken: 
 
Tijd  
De docent kan je vertellen hoeveel tijd je krijgt om een toets te maken. 
 
Perioden 
Het schooljaar is verdeeld in vijf perioden. Dus: 
1 20-08-2020 – 7 lesweken – 09-10-2020  
2 19-10-2020 – 7 lesweken – 04-12-2020   
3 07-12-2020 – 8 lesweken – 12-02-2021 
4 15-02-2021 – 8 lesweken – 23-04-2021 
5 10-05-2021 – 7 lesweken -  23-06-2021 
 
Staan alle toetsen in het PTA? 
De toetsen die jij, of de docent, kunnen gebruiken om te zien of je een gedeelte van 
de stof begrepen hebt, onder andere de zogenaamde “diagnostische toetsen”, staan 
niet in het PTA. Alle toetsen die niet in het PTA staan, tellen niet mee voor je 
eindcijfer.  
 
Hoe zit dat met de herkansingen van PTA toetsen?  
Een herkansing is een nieuwe toets over dezelfde stof. De herkansingen zijn na het 
einde van een periode. Je mag per periode maximaal twee PTA-toetsen herkansen, 
mits in het PTA staat aangegeven dat je een bepaalde PTA-toets mag herkansen. Je 
moet dus goed nadenken over welke herkansing je voor welk vak wilt doen. 
 
Voor de herkansing moet jij je via It’s Learning inschrijven. Zodra een periode is 
afgelopen, gaat It’s Learning open. Let hierbij goed op de begin- en einddatum. Zie 
hiervoor ook de jaarplanner die is bijgevoegd. Zodra de inschrijving gesloten is, komt 
er op It’s Learning een volledig overzicht van de herkansingen te staan.  
Informatie hierover krijg je nogmaals in de eerste projectles na de betreffende 
periode. 
 
Extra tijd 
Leerlingen met dyslexie of een vastgestelde classificatie hebben recht op extra tijd 
tijdens het maken van hun PTA-toetsen. Bovendien zijn er ook leerlingen die gebruik 
mogen maken van andere hulpmiddelen, zoals voorleeshulp. Dit is samen met de 
mentor afgesproken.  
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SLAAG/ZAK REGELING 2020-2021 
 
Regeling  - vmbo  
 
Deze regeling is bedoeld voor leerlingen die examen doen in één van de leerwegen 
vmbo (examenbesluit maart 2018) 
Een kandidaat is geslaagd als: 

 hij de rekentoets heeft gemaakt 

 en hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald 

 en alle eindcijfers 6 of hoger zijn 

 of hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger 

 of hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of 

hoger 

 of hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 

of hoger 

 en hij voor lichamelijke opvoeding minimaal een 6 of hoger heeft behaald (Dit 

cijfer telt niet mee voor compensatie voor andere vakken) 

 hij kunstvak uit het gemeenschappelijke deel 1 'voldoende' of 'goed' heeft 

behaald 

 en in geval van theoretische of gemengde leerweg: het sectorwerkstuk met 

'goed' of 'voldoende' is beoordeeld 

Belangrijk: 

 Alle toetsen dienen gemaakt te zijn 

 Het cijfer voor maatschappijleer uit jaar 3 telt ook mee 

 
 
Intrasectoraal programma: Zorg & Welzijn/Techniek Breed/KTM/Economie & 
Ondernemen 

 Het eindcijfer van het intra-sectorale programma in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg, bestaat uit twee cijfers, een cijfer voor het 

profielvak en een cijfer voor de beroepsgericht keuzevakken samen. Deze 

twee cijfers komen op het diploma te staan. De ISP- docenten geven aan welk 

onderdelen bij een profielvak horen en welke bij een beroepsgericht keuzevak. 

 Het eindcijfer van het intra-sectorale programma in de gemengde leerweg, 

bestaat uit een cijfer voor het profielvak en de beroepsgericht keuzevakken 

samen. De ISP- docenten geven aan welke onderdelen bij een profielvak 

horen en welke bij een beroepsgericht keuzevak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

EXAMENREGLEMENT 
 
In dit examenreglement staan de formeel vastgestelde regels en afspraken die 
gelden voor de examinering en diplomering (over bijvoorbeeld fraude, herkansingen 
en het indienen van een beroep). 
 
Onregelmatigheden 
 

1. Als een leerling zich ten aanzien van enig deel van de eindtoets dan wel ten 

aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onrechtmatigheid 

schuldig maakt of heeft gemaakt (bijvoorbeeld het gebruik van mobiel of 

andere communicatieapparatuur), of zonder geldige reden afwezig is kan de 

rector maatregelen nemen tegen deze leerling.  

 

2. De maatregelen, bedoeld onder 1, zijn afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid en kunnen eventueel gecombineerd worden. Deze 

maatregelen zijn: 

a. Het toekennen van het cijfer 1 voor een eindtoets, 

b. Het toekennen van de beoordeling onvoldoende voor een onderdeel 

dat niet met een cijfer wordt beoordeeld, 

c. Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of 

meerdere eindtoetsen, 

d. Het ongeldig verklaren van één of meerdere eindtoetsen 

e. Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden 

uitgereikt nadat een hernieuwde eindtoets is gemaakt. De onderdelen 

van deze hernieuwde eindtoets worden door de rector bepaald.  

 

3. Voordat de rector een beslissing neemt zal zij een gesprek voeren met de 

leerling die het betreft. De leerling mag zich tijdens dit gesprek laten bijstaan 

door een door hem aan te wijzen meerderjarige. Het besluit van de rector zal 

in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk mondeling, aan de leerling worden 

medegedeeld. De schriftelijke mededeling wordt (aangetekend) verzonden en 

hierin wordt tevens gewezen naar de manier waarop de leerling in bezwaar 

kan gaan tegen het besluit van de rector (zie punt 4). De schriftelijke 

mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift gezonden aan ouders, voogden of 

verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, en aan het College 

van Bestuur en de inspectie.  

 

4. De leerling kan tegen een beslissing van de rector in bezwaar gaan bij het 

College van Bestuur. 

 
5. Het bezwaar moet binnen 5 werkdagen nadat de beslissing van de rector 

schriftelijk aan de leerling is bekendgemaakt, schriftelijk bij het College van 

Bestuur worden ingediend. De leerling stuurt een kopie van dit bezwaarschrift 

aan de rector.  
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6. Indien een leerling in bezwaar gaat tegen een uitsluiting van één of meerdere 

eindtoetsen, mag in afwachting van de beslissing van het College van Bestuur 

de leerling aan nog volgende zittingen van de eindtoets(en) deelnemen. Bij 

afwijzen van het verzoek door het College van Bestuur wordt deze deelname 

ongeldig verklaard.  

 

7. Indien een bezwaar van de leerling door het College van Bestuur niet-

ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard, kan de leerling binnen 5 

werkdagen een schriftelijk beroep indienen bij de Regionale 

beroepscommissie die is ingesteld door het bevoegd gezag. 

 
8. De beroepscommissie stelt een onderzoek in en reageert binnen 5 dagen na 

ontvangst van het beroepschrift op het beroep. De beslissing van de 

commissie wordt schriftelijke medegedeeld aan de leerling, en indien deze 

minderjarig is ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling. 

 
9. Het beroep kan worden ingediend bij: 

 

Openbaar Onderwijs Groningen 

t.a.v. Voorzitter College van Bestuur 

Postbus 744 

9700 AS Groningen 
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JAARAGENDA LEON VAN GELDER 2020-2021 – jaar 4 

Augustus  

1  Week 34 

  Ma 17  

  Di 18 Rooster uitdelen 

  Wo 19  

  Begin periode 1  

  Do 20 Start volgens rooster 

  Vr 21  

2  Week 35 

  Ma 24  

  Di 25  

  Wo 26  

  Do 27  

  Vr 28  

3  Week 36 

  Ma 31  

September  

  Di 1  

  Wo 2  

  Do 3  

  Vr 4  

4  Week 37 – Ambitiegesprekken - Hele week verkort lesrooster (les tot 12.15 uur) 

  Ma 7  

  Di 8  

  Wo 9  

  Do 10  

  Vr 11  

5  Week 38 - Diataal jaar 4  

  Ma 14  

  Di 15  

  Wo 16  

  Do 17  

  Vr 18  

6  Week 39 

  Ma 21  

  Di 22  

  Wo 23  

  Do 24  

  Vr 25  

7  Week 40 

  Ma 28  

  Di 29 MOG jaar 4  

  Wo 30  
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Oktober  

  Do 1  

  Vr 2  

8  Week 41 

  Ma  5  

  Di  6  

  Wo  7  

  Do  8  

  Vr  9  

  Einde periode 1 - Denk aan inschrijven van herkansingen!  
 

  Week 42 

  Ma 12 Herfstvakantie 

  Di 13 Herfstvakantie 

  Wo 14 Herfstvakantie 

  Do 15 Herfstvakantie 

  Vr 16 Herfstvakantie 
 

  Begin periode 2  

9  Week 43 

  Ma 19 Invoer LVS jaar 4 (voor docenten)  

  Di 20 Deadline inschrijven voor herkansingen  

  Wo 21  

  Do 22  

  Vr 23  

10  Week 44 - Deze week herkansingen jaar 4! 

  Ma 26  

  Di 27  

  Wo 28  

  Do 29  

  Vr 30  

November  

11  Week 45 - 1e cijferlijst mee jaar 4  

  Ma 2 Uitdraai LVS jaar 4  

  Di 3 Cijferlijst mee jaar 4  

  Wo 4  

  Do 5  

  Vr 6  

12  Week 46 

  Ma 9  

  Di 10  

  Wo 11   

  Do 12  

  Vr 13  

13  Week 47 

  Ma  16  
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  Di 17  

  Wo 18  

  Do 19  

  Vr 20  

14  Week 48 

  Ma  23  

  Di 24  

  Wo 25  

  Do 26  

  Vr 27  

15  Week 49 

  Ma  30  

December 

  Di 1  

  Wo 2  

  Do 3 Sinterklaas  

  Vr 4  

  Einde periode 2 - Denk aan inschrijven van herkansingen! 
 

  Begin periode 3 

16  Week 50 

  Ma 7 Invoer LVS jaar 4 (voor docenten) 

  Di 8 Deadline inschrijven voor herkansingen 

  Wo 9  

  Do 10  

  Vr 11  

17  Week 51 - Deze week herkansingen jaar 4! 

  Ma 14  

  Di 15  

  Wo 16  

  Do 17  

  Vr 18 Kerstactiviteit in mentorgroep  

  Week 52 

  Ma 21 Kerstvakantie 

  Di 22 Kerstvakantie 

  Wo 23 Kerstvakantie 

  Do 24 Kerstvakantie 

  Vr 25 Kerstvakantie 

  Week 53 

  Ma 28 Kerstvakantie 

  Di 29 Kerstvakantie 

  Wo 30 Kerstvakantie 

  Do 31 Kerstvakantie 

Januari 

  Vr 1 Kerstvakantie 

18  Week 1 
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  Ma 4 Uitdraai LVS jaar 4  

  Di 5 Cijferlijst mee jaar 4  

  Wo 6  

  Do 7 Meeloopdagen MBO jaar 4  

  Vr 8  

19  Week 2 

  Ma 11  

  Di 12  

  Wo 13  

  Do 14  

  Vr 15  

20  Week 5 

  Ma 18 Rapportagewerkdag – leerlingen zijn vrij 

  Di 19  

  Wo 20  

  Do 21  

  Vr 22  

21  Week 4  

  Ma 25  

  Di 26  

  Wo 27  

  Do 28  

  Vr 29  

Februari  

22  Week 5 nieuw rooster met periodesering, week van het lezen  

  Ma 1  

  Di 2 Adviesvergadering jaar 4  

  Wo 3  

  Do 4  

  Vr 5  

23  Week 6 Deze week adviesgesprekken jaar 4, di, wo, do verkort lesrooster  

  Ma 8  

  Di 9  

  Wo 10  

  Do 11  

  Vr 12  

  Einde periode 3 – Denk aan inschrijven van herkansingen! 
 

  Begin periode 4  

24  Week 7 Deze week spreekvaardigheid frans 

  Ma 15  

  Di 16  

  Wo 17  

  Do 18 Schoolfeest  

  Vr 19 Studiedag (leerlingen vrij)  

  Week 8  
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  Ma 22 Voorjaarsvakantie 

  Di 23 Voorjaarsvakantie 

  Wo 24 Voorjaarsvakantie 

  Do 25 Voorjaarsvakantie 

  Vr 26 Voorjaarsvakantie 

25  Week 9 - Deze week herkansingen jaar 4! 

Maart  

  Ma 1  

  Di  2 Invoer LVS jaar 4  

  Wo 3  

  Do 4  

  Vr 5  

26  Week 10  

  Ma 8  

  Di  9  

  Wo 10  

  Do 11  

  Vr 12  

27  Week 11 - Mondeling Nederlands, Spreekvaardigheid Engels  

  Ma 15 Uitdraai LVS jaar 4  

  Di 16 Cijferlijst mee jaar 4  

  Wo 17  

  Do 18 Leon’s got talent  

  Vr 19  

28  Week 12 - Spreekvaardigheid Engels   

  Ma 22  

  Di 23 MOG Berlijn  

  Wo 24  

  Do 25  

  Vr 26  

29  Week 13 - Mondelingen jaar 4  

  Ma 29  

  Di 30  

  Wo 31  

April  

  Do 1  

  Vr 2  

30  Week 14 - Berlijn  

  Ma 5 Tweede paasdag - vrije dag 

  Di 6 Vertrek naar Berlijn  

  Wo 7  

  Do 8  

  Vr 9 Terug van Berlijn  

31  Week 15 - Mondelingen jaar 4  

  Ma 12  

  Di 13  
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  Wo 14  

  Do 15  

  Vr 16  

32  Week 16 - Mondeling Nederlands, PTA spreekvaardigheid Duits 

  Ma 19  

  Di 20  

  Wo 21  

  Do 22  

  Vr 23  

  Einde periode 4 – Denk aan inschrijven van herkansingen! 

  Week 17  

  Ma 26 Meivakantie  

  Di 27 Meivakantie 

  Wo 28 Meivakantie 

  Do 29 Meivakantie 

  Vr 30 Meivakantie 

  Week 18  

Mei  

  Ma 3 Meivakantie 

  Di 4 Meivakantie 

  Wo 5 Meivakantie 

  Do 6 Meivakantie 

  Vr 7 Meivakantie 
 

  Voorbereiding op eindtoetsen  

33  Week 19 

  Ma 10 Invoer LVS jaar 4  

  Di 11 Deadline voor inschrijven herkansingen  

  Wo 12  

  Do 13 Hemelvaartvakantie  

  Vr 14 Hemelvaartvakantie  

34  Week 20 - Praktijktoetsen, Deze week herkansingen jaar 4  

  Ma 17  

  Di 18  

  Wo 19  

  Do 20  

  Vr 21  

35  Week 21  

  Ma 24 Tweede pinksterdag  

  Di 25  

  Wo 26 LSD en cijferlijst mee  

  Do 27  

  Vr 28  

36  Week 22 - Eindtoetsen  

  Ma 31  

Juni  
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  Di 1 Begin eindtoetsen  

  Wo 2  

  Do 3  

  Vr 4  

37  Week 23 – Eindtoetsen  

  Ma 7  

  Di 8  

  Wo 9 Laatste eindtoetsen  

  Do 10  

  Vr 11  

38  Week 24   

  Ma 14 Uitdraai LVS  

  Di 15 Diplomavergadering jaar 4 (voor docenten)  

  Wo 16 Examenuitslag, leerlingen jaar 4 op school 

  Do 17  

  Vr 18   

39  Week 25 - Hertoetsen  

  Ma 21 Hertoetsen  

  Di 22  

  Wo 23 Uitslag hertoetsen  

  Do 24  

  Vr 25  

40  Week 26  

  Ma 28  

  Di 29 Diploma en Gala  

  Wo 30  

Juli  

  Do 1  

  Vr 2  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


