
 

‘s-Gravenzande, 4 juni 2020 

 

Beste ouder(s), 

 

In verband met Corona hebben wij ons PTA in klas 3 moeten aanpassen. 

  

Afronding PTA leerjaar 3 2019-2020  

 

Na 1 juni volgen de leerlingen les in de vakken die afgerond moeten worden in leerjaar 3, de verplichte 

examenvakken en hun eigen profiel- en keuzevakken van leerjaar 4.  

 

Om het PTA goed af te ronden, gelden de volgende regels:  

 

1. De vakken Nederlands, Engels en de gekozen vakken in klas 4, evenals CKV en 

maatschappijleer worden volledig afgerond.  

 

2. De leerlingen die een vak niet gekozen hebben in het vakkenpakket van klas 4, krijgen 

vrijstelling voor die onderdelen die na 1 juni 2020 voor de niet gekozen vakken gedaan hadden 

moeten worden.  

 

3. Afronding PTA Lichamelijke opvoeding leerjaar 3.  

 

 

 Het PTA van LO leerjaar 3 bevat 10 onderdelen die getoetst worden.  

 Diverse omstandigheden hebben er toe geleid dat het PTA van het vak LO in leerjaar 3 niet is 

afgerond. 

 Per leerling is er verschil in welke onderdelen wel en welke niet zijn afgerond.   

 In het PTA van leerjaar 4 worden alle kerndoelen (nogmaals) getoetst, m.u.v. LO1/K/6 = 

bewegen op muziek. Dit onderdeel zou in leerjaar 3 dus alsnog getoetst moeten worden. 

 Cijfers van afgeronde onderdelen per leerling blijven staan en worden meegenomen naar 

leerjaar 4. (Dat betekent dat het LO-cijfer dat leerlingen meenemen naar leerjaar 4 per leerling 

op verschillende onderdelen gebaseerd kan zijn.) 

 Leerlingen krijgen een vrijstelling voor niet afgeronde onderdelen.  

 Onderdeel B Bewegen en muziek moet door iedere leerling worden afgerond. Bij leerlingen die 

hiervoor al een cijfer hebben staan, blijft het cijfer staan. Leerlingen die hiervoor nog geen cijfer 

hebben staan krijgen een vervangende opdracht van de gymsectie. Deze opdracht wordt 

becijferd. Het cijfer wordt in Magister geplaatst bij Set B.  

 

 

Met vriendelijk groet, 
 
John Buitelaar 
Examensecretaris ISW Sweelincklaan  


