Aanpassingen PTA-reglement 2019-2020 voor 5 havo & 6 vwo

4.1.4. vervalt
4.1.7. vervangen door:
Het SE voor een vak dat wordt geëxamineerd in het CE wordt tenminste 1 dag voor aanvang
van het CE van dat vak afgesloten.
4.3.5. vervangen door:
De leerling ontvangt bij elke toets die deel uitmaakt van het SE een cijfer
of beoordeling. Volgens een via Magister gecommuniceerd rooster geeft de docent
de leerlingen de mogelijkheid het werk in te zien en hierover vragen te stellen.
4.4.2. vervangen door:
Indien een leerling wegens ziekte een toets niet kan maken, wordt de school hiervan uiterlijk
15 minuten voor aanvang van de toets via de mail aan de afdelingsleider op de
hoogte gebracht (voor de havo leerlingen: d.schallig@zaanlands.nl / voor de vwo
leerlingen: m.prot@zaanlands.nl ). Als er op die dag meerdere toetsen zijn, is
ziekmelding voor de eerste toets voldoende. Gedurende de dag, doch uiterlijk voor
16.00 uur, nemen de ouders telefonisch contact op met de receptie van
het Zaanlands Lyceum om deze ziekmelding te bevestigen. Indien de leerling niet op
bovenstaande wijze is ziekgemeld, wordt aan de desbetreffende toets het cijfer 1.0
toegekend.
4.4.3. vervangen door:
Indien een leerling zich voor een inhaaltoets ziek heeft gemeld, dient hij zich op de
eerstvolgende dag dat hij weer op school aanwezig is te melden bij de afdelingsleider.
Deze stelt vervolgens de termijn vast binnen welke de leerling de toets alsnog moet
maken. Deelname aan de eerste termijn van het centraal eindexamen kan dan niet
meer gegarandeerd worden door het Zaanlands Lyceum. Indien de leerling de toets
niet heeft afgelegd op de dan vastgestelde datum, wordt aan de betreffende toets het
cijfer 1.0 toegekend.
4.4.6. vervangen door:
Indien een leerling om dringende redenen anders dan ziekte meent een toets niet te kunnen
maken of andere verplichtingen niet te kunnen nakomen, stellen de ouders/
verzorgers de afdelingsleider onder opgave van redenen hiervan onmiddellijk in
kennis. Voorafgaand aan de toets(en) beslist de rector of afdelingsleider of het
verzoek tot uitstel van de toets(en) wordt ingewilligd.
4.6.1. vervangen door:
Een leerling uit de examenklas heeft na de lesperiode 1 en 2 die zijn afgesloten met
een toetsweek het recht één herkansing aan te vragen voor een S-toets uit
de betreffende lesperiode, mits hij in de desbetreffende lesperiode geen S-toets of Ptoets heeft moeten inhalen.
4.6.2. vervalt

4.6.5. vervangen door:
De herkansing omvat dezelfde leerstof als de toets waarvoor de herkansing is aangevraagd.
4.6.6. vervangen door:
De beoordeling vindt plaats op de wijze die werd gebruikt bij de toets waarvoor herkansing is
aangevraagd mits de toets dezelfde lengte heeft en op dezelfde wijze is afgenomen
als de toets waarvoor de herkansing is aangevraagd.
4.6.9. toevoegen:
Een leerling uit de examenklas heeft na de derde lesperiode het recht twee herkansingen
aan te vragen voor gemaakte S-toetsen uit deze periode, ongeacht hoeveel S-toetsen
en/of P-toetsen hij in schooljaar 2019/2020 heeft moeten inhalen. Inhaaltoetsen
kunnen niet worden herkanst. Het PTA 6 vwo-biologie vormt een uitzonderingspositie:
voor dit vak kunnen de S-toetsen uit eerdere lesperiodes herkanst worden.

