
Aanvullingen PTA 2021 - 2023

Datum Vak Leerjaar Niveau Aanleiding Omschrijving van de wijziging
31-1-2022 mmpm 3 mavo Afronding D&P met een 

schoolexamen i.p.v. cspe
Aan 3301 wordt toegevoegd: De website wordt gepresenteerd in de vorm van 
een pitch.

31-1-2022 oaog 3 mavo Afronding D&P met een 
schoolexamen i.p.v. cspe

Aan 3202 wordt toegevoegd: rooster maken

31-1-2022 oaog 3 mavo Afronding D&P met een 
schoolexamen i.p.v. cspe

Aan 3302 wordt toegevoegd: praktijksituatie beoordelen

31-3-2022 ak 3 mavo Vertrek docent AK en 
vermindering lesuren van 3 
naar 2 per week

3302 Hoofdstuk 3 en casus, Bronnen van energie. De lesstof wordt wel 
behandeld voor zover de tijd dit toelaat maar niet getoetst. De weging wordt 
0%. De 7% wordt verdeeld over de 6 toetsen in leerjaar 4.

13-7-2022 wiskunde 4 mavo Wisseling volgorde toetsen 
4102 en 4103 en aanpassing 
tijdsduur 4101

4101 TT h2 + h7 100 min. wordt 50 min.
4102 TT h4 wordt 4103 TT h4
4103 TT h3 wordt 4102 TT h3

14-7-2022 wiskunde 4 bbl Achterstand in behandelen 
hoofdstukken door 
afwezigheid docent

3302 Hoofdstuk 5 Oplossen wordt toegevoegd aan 4102 Hoofdstuk 5 Rekenen 
meten en schatten. Weging wordt 20%. Tijdsduur 100 minuten.

14-7-2022 wiskunde 4 bbl Achterstand in behandelen 
hoofdstukken door 
langdurige afwezigheid 
docent

3301 H4 Formules en Grafieken wordt toegevoegd aan 4101 Hoofdstuk 1 
Rekenen. Weging wordt 15%. Tijdsduur 100 minuten.

27-9-2022 D&P 4 bbl Betere voorbereiding op het 
centraal schriftelijk en 
praktijk examen (CSPE) en 
lagere toetsdruk

Samenvoeging van de SE-week schoolexamens voor vier profielmodules: 
Organiseren van een activiteit (OAOG), Presenteren, Promoten en Verkopen 
(PPV), Product maken en verbeteren (PRMV) en Multimediaal product maken 
(MMPM)  tot één schoolexamen met een tijdsduur van 80 minuten. Het betreft 
de schoolexamens met onderstaande toetscodes:
SE4: oaog 4101, ppv 4101, prmv, 4101, mmpm 4102
SE5: oaog 4201, ppv 4201, prmv, 4201. geen mmpm toets.
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27-9-2022 AK 4 mavo Gelijktrekken met nieuwe 
PTA

Samenvoeging 4202 en 4203 tot Hoofdstuk 1 t/m 3, Water
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