Zaandam, 18 maart 2020
Beste eindexamenkandidaten,
Middels deze brief stellen we je op de hoogte van de wijzigingen die we in toetsperiode 3 door gaan
voeren naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen. Er zal iets veranderen in de opzet van de
toetsperiode, het toetsrooster, de invulling van het PTA voor enkele vakken en de inhaal- en
herkansingsmogelijkheden. Op al deze onderdelen moeten wij formeel nog instemming vragen aan
de MR. Mocht dat nog tot wijzigingen leiden, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten.
Opzet van de toetsperiode
In de uitgangspunten die minister Slob formuleerde, moet de school alle leerlingen, ook de leerlingen
die ziek zijn of in quarantaine zitten volgens de RIVM-richtlijnen, in staat stellen het eindexamen af te
ronden voorafgaand aan de start van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Omdat wij rekening
moeten houden met de mogelijkheid dat leerlingen een deel van de toetsweek missen, gaan wij
toetsperiode 3 twee keer in zijn geheel aanbieden:
- ronde 1: maandag 23 maart tot en met donderdag 2 april.
- ronde 2: dinsdag 7 april tot en met vrijdag 17 april.
Op deze manier kunnen wij in de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk eindexamenkandidaten
de kans geven het schoolexamen af te ronden voordat de meivakantie en de voorbereidingsperiode
voor het eindexamen start.
Toetsrooster
In bijgevoegd overzicht vind je de schriftelijke toetsen die per vak worden afgenomen:
Dag
maandag 23 maart
dinsdag 24 maart
woensdag 25 maart

Havo 5
Nederlands
aardrijkskunde & natuurkunde
Engels
Frans
biologie

donderdag 26 maart
vrijdag 27 maart
maandag 30 maart

vwo 6
Latijn
economie
M&O / Grieks
Kunst & Muziek

bedrijfseconomie
Kunst & Muziek
scheikunde / geschiedenis

scheikunde / geschiedenis
Nederlands (deel)
Nederlands (deel)

aardrijkskunde / natuurkunde /
physics
dinsdag 31 maart
woensdag 1 april

wiskunde
BSM

donderdag 2 april
economie

Frans
wiskunde a/b/c
Engels

De mondelingen staan niet vermeld in dit overzicht. De mondelingen die oorspronkelijk waren
ingepland op woensdag 18 maart, donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart worden verplaatst.
Controleer of dit voor jou van toepassing is en neem indien nodig contact op met je vakdocent.
Invulling van het PTA
Gezien de bijzondere omstandigheden zien elke vakken zich genoodzaakt het programma van
toetsing en afsluiting ietwat te wijzigen. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingsvoorstellen:

Havo
Biologie: de mondelingen vervallen en worden vervangen door een schriftelijke toets van 120
minuten
Het aangepaste PTA ziet er als volgt uit:
S503

Schriftelijke toets:
a.
Gaswisseling en uitscheiding (BVJ Havo 5B, thema 6, basisstof 4 en 5)
b.
Bescherming en evenwicht (BVJ Havo 5B, thema 7)
c.
Ecologie (BVJ Havo 4B, thema 7 basisstof 1 t/m 6)
d.
Stofwisseling (BVJ Havo 5A, thema 1)
e.
Mens & milieu (BVJ Havo 5A, thema 3)
Toetsduur: 120 minuten
Toegestane hulpmiddelen: gewone rekenmachine, geodriehoek/liniaal, BiNaS
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Je ontvangt via je vakdocent meer informatie.
Duits:
S505: het toetsonderdeel idioom en het toetsdeel leesvaardigheid vervallen. Het literatuurdossier
wordt wel ingeleverd en becijferd.
S506: het onderdeel gespreksvaardigheid is al eerder afgetoetst in havo-4. Dit onderdeel wordt
vervangen door een toets spreekvaardigheid in de vorm van een videopresentatie van tussen de 7 en
10 minuten. Examenkandidaten bereiden een presentatie voor over een vooraf gelezen
krantenartikel en beantwoorden nog een aantal vragen over de persoonlijke levenssfeer.
Het aangepaste PTA ziet er als volgt uit:
SE Havo 5
weging
P505
Praktische toets:
3
Literatuurdossier, in te leveren
voor deadline
Subdomeinen:A, E1, E2, E3, F
S506
Spreekvaardigheid: Mondelinge 3
videopresentatie.
Je ontvangt via je vakdocent meer informatie.

VWO
Biologie: door organisatorische omstandigheden lukt het niet het mondeling biologie af te toetsen.
Deze komt te vervallen.
Het aangepaste PTA ziet er als volgt uit:
Het schoolexamencijfer komt als volgt tot stand: (2S600 + 2S601 + 2S602 + 3S603 + P601 + P602) : 8
Toets S601 of S602 kunnen mondeling (15 minuten) herkanst worden in de derde
herkansingsperiode
Je ontvangt via je vakdocent meer informatie.
Duits:
S605: het onderdeel gespreksvaardigheid is al eerder afgetoetst in vwo-5. Dit onderdeel wordt
vervangen door een toets spreekvaardigheid in de vorm van een videopresentatie van tussen de 7 en
10 minuten. Examenkandidaten bereiden een presentatie voor over het gelezen boek Terror en
beantwoorden nog een aantal vragen over de persoonlijke levenssfeer.
S606: het toetsonderdeel idioom en het toetsdeel leesvaardigheid vervallen. Het literatuurdossier
wordt wel ingeleverd en becijferd.
Het aangepaste PTA ziet er als volgt uit:
SE VWO 6
S605
P606

Spreekvaardigheid: Mondelinge 3
videopresentatie.
Praktische toets:
3
Literatuurdossier, in te leveren
voor deadline
Subdomeinen:A, E, F

Je ontvangt via je vakdocent meer informatie.
Engels:
S605: de schrijftoets blijft hetzelfde.
S604: De mondelinge toets verandert iets qua opzet: het discussiegedeelte komt te vervallen en de
duur van het mondeling wordt verkort.
Het aangepaste PTA ziet er als volgt uit:
SE VWO 6
S604

weging
Mondelinge toets:
Toetsduur: 10 minuten
Toegestane hulpmiddelen: Subdomeinen: A, C1, C2

Je ontvangt via je vakdocent meer informatie.
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Inhalen en herkansen
Gezien de bijzondere situatie rondom de coronacrisis hanteren wij andere richtlijnen voor het
inhalen en herkansen van toetsen. De volgende richtlijnen zijn hierbij leidend:
1. in ronde 1 van de toetsperiode (van maandag 23 maart t/m donderdag 2 april) maak je alle
toetsen die voor jou van toepassing zijn. Voor alle gemaakte toetsen in deze periode heb je recht op
twee herkansingen die je in ronde 2 (van 7 april t/m 17 april) kunt inzetten.
2. Indien je ziek bent of conform de RIVM-richtlijnen niet kunt deelnemen aan één of meer toetsen in
ronde 1, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de afdelingsleider van jouw afdeling (voor de
havo: Dick Schallig via d.schallig@zaanlands.nl; voor het vwo Maarten Prot via m.prot@zaanlands.nl).
Je wordt in staat gesteld de gemiste toetsen in te halen in ronde 2. Inhaaltoetsen kunnen niet
worden herkanst.
3. Indien je ziek bent of conform de RIVM-richtlijnen niet kunt deelnemen aan één of meer toetsen in
ronde 2, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de afdelingsleider van jouw afdeling (voor de
havo: Dick Schallig via d.schallig@zaanlands.nl; voor het vwo Maarten Prot via m.prot@zaanlands.nl).
Je wordt in staat gesteld de inhaaltoetsen op een later moment in te halen. We kunnen dan niet
garanderen dat je op tijd je schoolexamen kunt afronden.
Bovenstaande is uitgewerkt in een aantal wijzigingsvoorstellen in het schoolexamenreglement die
formeel aan de MR ter instemming moeten worden voorgelegd. Zodra de MR hiermee heeft
ingestemd ontvangen jullie deze wijzigingen.
Tot slot
Hopelijk is hiermee alles voldoende duidelijk. Wij houden alle ontwikkelingen in de gaten. Indien er
nieuwe richtlijnen zijn die voor jullie van belang zijn, dan informeren we je zo spoedig mogelijk.
We wensen je heel veel succes met het voorbereiden van de toetsperiode in deze bijzondere
omstandigheden.
Met vriendelijke groet,
Dick Schallig

Maarten Prot

Afdelingsleider havo

Afdelingsleider vwo

