
Leeswijzer PTA’s

Het schoolexamen (SE) bestaat uit verschillende onderdelen. Een belangrijk onderdeel is
gebundeld in het PTA. PTA is de afkorting van “programma van toetsing en afsluiting”. In
het PTA staat voor ieder vak waar je aan moet voldoen: wat moet je leren/kunnen, wanneer
en hoe het wordt getoetst en hoe het SE-cijfer is opgebouwd.

Als je het PTA leest, zie je daarin:

● Linksboven het jaartal staan. Controleer of het het juiste jaartal betreft. Er kunnen
namelijk per jaar veranderingen zijn ingevoerd.

● In het PTA staat aangegeven voor welke klas dat PTA geldt. Let dus goed op dat je
het juiste PTA voor jouw jaarlaag hebt.

In een PTA staat welke SE-toetsen (toetsen, mondelingen en praktische opdrachten (PO)),
diagnostische toetsen en handelingsdelen er voor een vak zijn. Voor alle SE-toetsen krijg je
een cijfer; samen vormen ze het SE-cijfer voor het vak. De diagnostische toetsen spelen een
rol in het doorstroombeleid (maar neem je niet mee naar het examen). Elk handelingsdeel
moet voldoende (of goed) worden beoordeeld om examen te kunnen doen; je krijgt hier
geen cijfer voor. In Magister wordt voor al deze onderdelen bijgehouden hoe je er voor staat.
Het is wellicht handig te weten dat de toetsen die bij een vakles horen met een cijfer en de
toetsen die bij een periode horen met een letter worden aangeduid; toets B duidt dus op een
periodetoets.

Bij het afnamemoment zijn er de volgende afkortingen:

● per = periode (afhankelijk van de planning in het jaar)

● trim1, 2 of 3 = voor het einde van het eerste, tweede of derde trimester

● TW1= toetsweek 1 alle klassen

● TW2a= toetsweek 2a voor klas 10 mavo, klas 5h en klas 12 havo/vwo

● TW2b= toetsweek 2b alle klassen

● TW3= toetsweek 3 voor alle klassen (behalve 10 mavo, 5H en 12 havo/vwo).


