Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
In de Tweede Fase krijg je voor elk vak een “Programma van Toetsing en Afsluiting”
uitgereikt. Hierin staat voor elk vak vermeld welke toetsen er onderdeel zijn van het
schoolexamen. Tevens is er bij iedere toets informatie gegeven over het betreffend leerjaar
en periode, de toetsvorm, de toetsduur, de weging, welke examendomeinen het betreft en of
het onderdeel onder de herkansingsregeling valt.
Soorten toetsen in het PTA
Er zijn in drie toetsvormen mogelijk:
● Examendossiertoets (ET). Deze schriftelijke toets telt zowel mee voor de bevordering
als voor het schoolexamen en wordt afgerond met een cijfer.
● Praktische opdracht (PO). Deze praktische toets telt zowel mee voor de bevordering als
voor het schoolexamen en wordt afgerond met een cijfer.
● Handelingsdeel (HD). Deze toets kan schriftelijk of praktisch zijn en moet met een
voldoende (V) of goed (G) worden afgerond. Bij een onvoldoende (O) dient het
handelingsdeel opnieuw te worden gemaakt of te worden verbeterd tot het tenminste
een voldoende betreft.
Programma van toetsing en beoordeling (PTB)
In de Tweede Fase krijg je voor elk vak een “Programma van Toetsing en Beoordeling”
uitgereikt. Hierin staat voor elk vak vermeld welke toetsen er worden getoetst die enkel
betrekking hebben op de overgang. Tevens is er bij iedere toets informatie gegeven over het
betreffend leerjaar en periode, de toetsvorm, de toetsduur, de weging en of het onderdeel
onder de herkansingsregeling valt.
Soorten toetsen in het PTB
Er zijn in drie toetsvormen mogelijk:
● Voortgangstoets (VT). Deze schriftelijke toets telt zowel mee voor de bevordering en
wordt afgerond met een cijfer.
● Praktische opdracht (PO). Deze praktische toets telt mee voor de bevordering en wordt
afgerond met een cijfer.
● Handelingsdeel (HD). Deze toets kan schriftelijk of praktisch zijn en moet met een
voldoende (V) of goed (G) worden afgerond. Bij een onvoldoende (O) dient het
handelingsdeel opnieuw te worden gemaakt of te worden verbeterd tot het tenminste
een voldoende betreft.
Toetsweken
Gedurende het schooljaar worden vier toetsweken georganiseerd. De toetsweken zijn in
week 44/45 (2021), week 3/4 (2022), week 13/14 (2022) en week 25/26 (2022). Tijdens deze
toetsweken kan geen verlof aangevraagd worden.
Inhalen/herkansen
Bij afwezigheid van een toetsmoment in de toetsweek, moet de leerling de toets inhalen
tijdens het inhaalmoment behorende bij de betreffende toetsweek. De inhaalmomenten zijn
op 29 november (toetsweek 1, havo 4 & 5), 15 februari (toetsweek 2, havo 4 & 5), 14 april
(toetsweek 3, havo 5), 20 april (toetsweek 3, havo 4) en 1 juli (toetsweek 4, havo 4). Indien

een leerling meerdere toetsen heeft gemist in de toetsweek, dan zal er één toets op het
inhaalmoment worden ingehaald. De overige gemiste toetsen worden gepland in
samenspraak met de vakdocent.
Indien een leerling geen toets heeft gemist in de toetsweek, is er een mogelijkheid om te
herkansen. De leerling mag dan één toets uit de voorgaande toetsweek herkansen. Het
hoogste cijfer telt hierbij. De herkansingen vinden plaats op hetzelfde moment als de
inhaalmomenten. De verdere regels omtrent het inhaal-/herkansingsmoment staan
omschreven in het examenreglement.

Waar kan ik het PTA en PTB vinden?
Het PTA en het PTB is te vinden via deze link.

