Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen leerjaar 4

Betreft: Aanvraag herkansen van SE-toets uit leerjaar 3
Kenmerk: VmboEx/2018/Her001
Datum: 01 oktober 2018

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
In de algemene bijeenkomst PTA voorlichting is medegedeeld dat leerlingen die dit
schooljaar in klas 4 zitten, toetsen die meetellen in het nieuwe PTA, mogen
herkansen.
Deze meetellende toetsen worden onderverdeeld in twee groepen.

Groep 1:
Vakken die in zijn geheel in leerjaar 3 zijn afgesloten.
Dit betreft:






KV1 (ook wel CKV genoemd)
MAA (maatschappijleer)
o Leerlingen kunnen kiezen of ze één van de PTA toetsen willen
herkansen.
o Bij MAA geldt bovendien dat, wanneer het eindcijfer voor dit vak
lager dan een zéven (cijfer 7) is, de leerlingen recht hebben op
een totaaltoets.
In een totaaltoets wordt de gehele stof van het vak herhaalt en
vervangt deze het gemiddelde gescoorde cijfer voor MAA.
Beroepskeuzemodules (praktijkvak)
o Het betreft de beroepskeuzemodules die niet behoren bij het
gekozen profiel in klas 4.

Groep 2:
Het betreft vakken waarvan SE-toetsen uit leerjaar 3 meetellen in het nieuwe PTA
wat schooljaar 18/19 gestart is. Als er een cijfer van een afgenomen SE-toets
meegenomen wordt kun je dat zien in de nieuwe cijferstructuur in Magister. Deze
toetsen mag je herkansen.
Na herkansing geldt dat het hoogst gescoorde cijfer telt.
Gebruik maken van de algemene herkansingsregeling:
Vul op de achterzijde in welke toetsen je wilt herkansen.
Lever dit formulier uiterlijk 9 oktober 2018 in bij de receptie.

Met vriendelijke groet,

A. Stevens
De secretaris van het eindexamen

Voornaam:

Achternaam:

Klas:

Leerweg:

Wil gebruik maken van de herkansingsregeling PTA 3 e leerjaar voor de volgende
theorievakken en SE-toetsen:

Vak

SE-nr…

Betreffende het vak maatschappijleer:
Maakt wel / geen gebruik van de mogelijkheid tot herkansing totaal toets.

Datum:

Plaats:

Handtekening leerling:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Voornaam:

Achternaam:

Klas:

Leerweg:

Wil gebruik maken van de herkansingsregeling PTA 3 e leerjaar voor de volgende
praktijkvakken (geldt alleen voor BL en KL):
In Magister kunt u zien welke beroepskeuzemodules uw zoon/dochter in leerjaar 3
heeft gedaan. Dit kan zijn:
- De keuken (HBR)
- Recreatie (HBR)
- Mens en gezondheid (Z&W)
- Mens en activiteit (Z&W)
- Commercieel (E&O)
- Secretarieel (E&O)
- Groene productie (Groen)
- Groene vormgeving en verkoop (Groen)

Vak

Datum:

SE-nr…

Plaats:

Handtekening leerling:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

