Vak

niveau

aanpassing

Frans

M4 21+

SE4 (schrijfvaardigheid) wordt op afstand
afgenomen per 4 leerlingen met toezicht via
Teams

geschiedenis

V6 21+

openboek tentamen SE3

H4 21+

SE3 (boek H5 en H6) wordt op afstand
afgenomen per 4 leerlingen met toezicht via
Teams

Italiaans elem.

kunst

M4

maatschappijleer schor
maatschappijwetenschappen
(oud
programma)
VS en V6

Nederlands

Nederlands

Nederlands

M4

HS en H5

H5i

soort
toetsen

aanpassing in
wegingsfactor?

aanpassing in PTA qua vorm
(incl. duur) toets(en)

S

nee

duur blijft gelijk; vorm wordt
aangepast: andere vorm
schriftelijke toets

S

nee

duur wordt n.v.t. want opdracht
wordt thuis gemaakt

nee

duur blijft gelijk; vorm wordt
aangepast: andere vorm
schriftelijke toets

S

deadline voor
duur wordt n.v.t. want opdracht inleveren 25
wordt thuis gemaakt
maart

SE8 (eindwerkstuk) krijgt andere vorm

PO

openboek tentamen SE3

S

wordt SE1: 3; SE2: 3;
SE3: 2 (was 1:1:1)

duur wordt 120 min.

vorm SE3 en inhaal/herkansingen van alle
SE's aanpassen nl. mondeling via Teams

S

nee

vorm wordt M; duur 30 min.
incl. lezen voorbereidingstekst

nee

vorm wordt PO; duur 8 - 10
minuten, want moet per mail
ingeleverd worden

deadline voor
inleveren 3 april

nee

vorm wordt PO; duur 8 - 10
minuten, want moet per mail
ingeleverd worden

deadline voor
inleveren 3 april

nee

vorm wordt PO; duur 8 - 10
minuten, want moet per mail
ingeleverd worden

deadline voor
inleveren 3 april

vorm presentatie (SE5) aanpassen

vorm betoog (SE4) aanpassen

vorm betoog (SE9) aanpassen

M wordt PO

M wordt PO

M wordt PO

was 3, wordt 1

opmerkingen

1

afnamedatum 17
april

Nederlands

Spaans

Spaans

VS en V6

vorm betoog (SE4) aanpassen

V5 21+

vorm toets VT3 (boek H8) aanpassen

V6 21+

SE3 (schrijfvaardigheid) wordt op afstand
afgenomen per 4 leerlingen met toezicht via
Teams

PWS

mavo

laatste inleverdatum wordt 3 april 2020

PWS

havo

laatste inleverdatum wordt 6 april 2020

PWS

vwo

laatste inleverdatum wordt 6 april 2020

M wordt PO

S wordt PO

S

nee

nee

nee

vorm wordt PO; duur 8 - 10
minuten, want moet per mail
ingeleverd worden

deadline voor
inleveren 3 april

deadline voor
duur wordt n.v.t. want opdracht inleveren 10
wordt thuis gemaakt
april
duur blijft gelijk; vorm wordt
aangepast: andere vorm
schriftelijke toets
datum was
volgens
handboek 27
maart
datum was
volgens
handboek 23
maart
datum was
volgens
handboek 23
maart

2

