Toelichting bij het PTA
In dit overzicht staan alle toetsen(T), praktische opdrachten(P) en handelingsdelen(HD) die meetellen
voor het schoolexamen(SE).
Het cijfer voor je schoolexamen(SE) wordt opgebouwd uit verschillende examenonderdelen.
Dit overzicht wordt het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) genoemd.
Het eindcijfer van je examen bestaat voor:
- 50% uit je schoolexamencijfer (SE-cijfer)
- 50% uit je Centraal Schriftelijkexamencijfer (CE-cijfer).
In dit overzicht staan per schoolvak de gegevens van alle examenonderdelen die het SE-cijfer
bepalen:
- welke leerstof per toets of praktische opdracht
- welke toetsperiode (tw1 = toetsweek 1 of bl = blok 1)
- de toetsduur
- de gewichtsfactor
- herkansbaarheid van een toets (Als er niets staat, is de toets niet herkansbaar)
Voor een aantal vakken staan handelingsdelen (HD) in het PTA. Deze handelingsdelen hebben nooit
een gewichtsfactor zoals de toetsen en praktische opdrachten die hebben. (Als in de kolom
gewichtsfactor 1 staat, is dat technisch noodzakelijk, dat is dus geen weging).
Handelingsdelen moeten altijd met ten minste voldoende resultaat op je PTA ingevuld staan, zonder
dat kun je geen diploma krijgen.

Herkansingsregels
In klas 10 en 11 mag je in de laatste schoolweek (herkansingsweek) herkansingen van je SE-toetsen
doen. Het gaat om maximaal drie toetsen, maximaal één per vak. Voor sommige vakken is dat
gewoon één van de toetsen, voor andere is dat een toets die door de docent wordt aangewezen, of
de toets gaat over de stof van het gehele schooljaar. Dat wordt bij de verschillende vakken apart
vermeld in het PTA.
Toetsen van een vorig schooljaar mogen niet meer herkanst worden.
Als een cijfer lager dan 6,5 herkanst wordt, dan geldt het hoogste cijfer.
Als een cijfer groter of gelijk aan 6,5 herkanst wordt, dan geldt het laatste cijfer. Alleen als een hoger
cijfer nodig is om (zonder loting) toegelaten te worden op een studie (met loting) kan de
schoolexamencoördinator op deze regeling uitzondering verlenen.
In klas 12 gelden de regels als hierboven met daarbij nog het volgende: In maart/april zijn er de finale
herkansingen waarin er maximaal 3 cijfers herkanst kunnen worden. Bij de meeste vakken gaan deze
herkansingen over de gehele stof. Zie PTA van het vak. De herkansingen kunnen niet ingehaald
worden. Ben je verhinderd, dan vervalt het recht op herkansing.
Dit PTA is samengesteld door de examendocenten, onder verantwoordelijkheid van de
schoolexamencoördinator. Over onduidelijkheden of kennelijke vergissingen in dit PTA kan je mailen
naar k.schober@svszeist.nl of k.parlevliet@svszeist.nl
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