
 

 

 
 

 
Onderwerp 
afronding schoolexamen, wijzigingen PTA 
 
 
 
Zwolle, 16 april 2020 
 
 
 
Beste examenkandidaat mavo, 
 
De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 31 maart bekendgemaakt dat 
het centraal examen 2020 niet doorgaat. Wij volgen de richtlijnen van de minister en de VO- 
Raad om het schoolexamen zo veilig en verantwoord mogelijk af te sluiten. Je kunt hier meer over 
lezen op https://www.vo-raad.nl/artikelen/examens-2020#eindexamenjaar.  
 
Samen met de vaksecties hebben wij gekeken hoe wij het PTA voor elk vak zo kunnen afnemen 
dat alle eindtermen worden getoetst. Dat betekent dat sommige toetsen kunnen vervallen 
(omdat die eindtermen ook al op een eerder moment zijn getoetst). Andere toetsen moeten nog 
wel worden gemaakt.  
 
Hieronder een overzicht van toetsen die nog wel óf niet meer gemaakt hoeven te worden. Deze 
aanpassingen in het PTA zijn op 14 april goedgekeurd door de deelmedezeggenschapsraad. 
 
 
Wat gaat er nu gebeuren? 
 

 Volgende week dinsdag, 21 april, zal premier Mark Rutte zich in zijn wekelijkse 
persconferentie uitspreken over de vraag of de scholen weer (gedeeltelijk) open gaan. De 
Landstede-scholen, en dus ook het Meander College, blijven in elk geval tot en met de 
meivakantie gesloten. 

 Na 21 april besluit de Landstede Groep of examenkandidaten na de meivakantie op school 
schriftelijke toetsen mogen maken. Als dat niet zo is, worden de toetsen digitaal afgenomen. 

 Wij maken een toetsrooster voor de toetsen en practica die nog moeten worden afgenomen. 
Dat rooster ontvang je voor de meivakantie, samen met een nieuw datumoverzicht tot en 
met de diploma-uitreiking.  

 Na toetsweek 3 kun je, zoals altijd, één van de toetsen uit periode 3 herkansen. Je raakt géén 
herkansing kwijt als je door ziekte een toets mist. Een toets die uit het PTA is geschrapt, kun 
je niet alsnog afleggen. 

 De toetsen die uit het PTA zijn geschrapt, worden in Magister op VRIJSTELLING gezet. 
 
Voor vragen kun je altijd bij ons terecht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Rebecca Baars-Soppe, directeur a.i. 
Doede Schregardus, examensecretaris 
Harrold Hamberg, teamleider mavo 
 

https://www.vo-raad.nl/artikelen/examens-2020#eindexamenjaar


 

 
 
 
 
 
 

          

Vak Klas  PTA onderdeel Status  Afnamevorm 

gs M4 331 moet wel M 

nask2 (scheikunde) M4 331 moet wel S 

         

 M4 311 vervalt (T)  

 M4 312 vervalt (T)  

 M4 313 vervalt (P)  

ec M4 331 moet wel S 

ak M4 331 vervalt   

         

ma M4 321 moet wel S 

nask1 (natuurkunde) M4 331 vervalt   

         

Ne M4 321 moet wel T 

bi M4 331 moet wel S 

         

wi M4 331 vervalt   

bte M4 321 
schriftelijke 
toets vervalt  

bte M4 331 
practicum 
moet wel P 

         

En M4 331 vervalt   

 
 

 


