
Beste leerling, 
 
Op de website en in de classroom van je laag vind je het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA) voor jouw leerjaar. Hierin staan per vak alle evaluatiemomenten 
aangegeven die gepland zijn in het lopende schooljaar (en eerdere schooljaren als je al 
langer in de bovenbouw zit). Onder evaluatiemomenten vallen alle verschillende 
handelingen waar een cijfer of een beoordeling aan vast gekoppeld is. Daarom zijn alle 
toetsen, handelingsdelen en praktische opdrachten vermeld.  
In dit PTA document gaat het om de toetsing en afsluiting van je vakken. In het 
examenreglement gaat het om de organisatie rond deze toetsing en afsluiting. Hierin vind je 
dus alle informatie over de regels rond toetsweken, deadlines, het tweede tijdvak, de 
overgangsnormen en de zak- en slaagregeling. 
 
 In de vaklessen en in de mentorlessen wordt het PTA besproken. Neem dit document dus 
goed door. 
 
Per vak kun je per periode zien wat er van je verwacht wordt. Alle geel gearceerde toetsen / 
beoordelingen tellen mee voor het schoolexamen (SE). 
 
Hieronder volgt een toelichting bij de verschillende kolommen. 
 
Toelichting kolommen 

● kolom A: welke jaarlaag  
● kolom B: welke periode; de verschillende evaluatiemomenten vinden tijdens de les 

plaats. 
● kolom C:  welke toetsweek; wanneer de toetsweken plaatsvinden, vind je op de 

website. 
● kolom D soort toetsing;  

- hd: handelingsdeel 
- tts: tussentijdse toets (tijdens de periode of toetsweek), die niet meetelt voor 

het SE 
- edt: toetsen die meetellen voor het SE 
- po : praktische opdracht  
- fe: formatieve evaluatie in de vorm van een toets waarvan het cijfer in 

Magister komt, maar die niet meetelt  
● kolom E: hier staat het herkansbaar is of niet 
● Kolom F: de duur van een toets (20/30/60/120 minuten) 
● kolom G: de code die voor registratie in Magister gebruikt wordt 
● kolom H: beschrijving van de stof/vaardigheid die getoetst gaat worden 
● kolom I: hoe zwaar telt het mee voor overgang (voortgangscijfer) 
● kolom J hoe zwaar telt het mee voor het schoolexamen (voortschrijdend gemiddelde; 

dat cijfer neem je mee naar het volgende schooljaar mee tot aan 5h of 6v mee) 
● kolom K: je kunt je cijfer hier invoeren en zo bij houden hoe je ervoor staat en om 

bijvoorbeeld te berekenen wat het effect van een herkansing zou zijn. 
● kolom L: welke hulpmiddelen mag je gebruiken. Als er niets staat, betekent dat dat je 

alleen de standaarduitrusting (pen etc. mag gebruiken)  
● kolom M: hier moet de school vermelden welke domeinen uit het examenprogramma 

getoetst worden.  
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