Aanpassingen PTA’s deel 2

Vak

biologie

biologie

biologie

biologie

biologie

niveau

aanpassing

M4

1 of meerdere onderdelen van de
PO kunnen op afstand thuis
worden afgenomen

H4i

1 of meerdere onderdelen van de
PO kunnen op afstand thuis
worden afgenomen

H5i

1 of meerdere onderdelen van de
PO kunnen op afstand thuis
worden afgenomen

H5 en HS

1 of meerdere onderdelen van de
PO kunnen op afstand thuis
worden afgenomen

V6 en VS

1 of meerdere onderdelen van de
PO kunnen op afstand thuis
worden afgenomen

soort
toetsen

PO

PO

PO

PO

PO

aanpassing in
wegingsfactor?
(Cijfers pas invoeren
als de wijziging in
Eduarte staat)

aanpassing vorm (incl.
duur) toets(en)

opmerkingen

nee

Voor een deel van de leerlingen is een deel van SE7 (PO) reeds regulier dus op locatie
duur wordt variabel,
afgenomen en voor een deel van de leerlingen kon dit niet meer, omdat de school geen
afhankelijk van de in te PO's op locatie meer toestond. Vandaar dat gekozen is voor de formulering
halen PO
met 'kunnen thuis worden afgenomen' ipv zullen thuis worden afgenomen.

nee

Voor een deel van de leerlingen is een deel van SE5 (PO) reeds regulier dus op locatie
duur wordt variabel,
afgenomen en voor een deel van de leerlingen kon dit niet meer, omdat de school geen
afhankelijk van de in te PO's op locatie meer toestond. Vandaar dat gekozen is voor de formulering
halen PO
met 'kunnen thuis worden afgenomen' ipv zullen thuis worden afgenomen.

nee

Voor een deel van de leerlingen is een deel van SE9 (PO) reeds regulier dus op locatie
duur wordt variabel,
afgenomen en voor een deel van de leerlingen kon dit niet meer, omdat de school geen
afhankelijk van de in te PO's op locatie meer toestond. Vandaar dat gekozen is voor de formulering
halen PO
met 'kunnen thuis worden afgenomen' ipv zullen thuis worden afgenomen.

nee

Leerlingen krijgen een link naar de instructievideo via de mail en via Teams. De video wordt
toegankelijk gemaakt op de starttijd van het PO. Leerlingen maken na het bekijken van de
PO2 wordt opgenomen video de vragen uit het theorie-deel van het practicum. Hiervoor krijgen ze de normale 45
in het toetsrooster;
minuten de tijd. Voordat de tijd op is, mailen ze de docent een foto van hun
duur wordt 90 min.
handgeschreven werk terug.

nee

Voor een deel van de leerlingen is een deel van SE4 (PO) reeds regulier dus op locatie
duur wordt variabel,
afgenomen en voor een deel van de leerlingen kon dit niet meer, omdat de school geen
afhankelijk van de in te PO's op locatie meer toestond. Vandaar dat gekozen is voor de formulering
halen PO
met 'kunnen thuis worden afgenomen' ipv zullen thuis worden afgenomen.

M4

inhaal/herkansing van SE1, SE2 en
SE3 wordt mondeling afgenomen

maatschappijkunde

M4

inhalen en herkansen SE1 en SE2
en herkansen SE3 wordt d.m.v. een
PO afgetoetst

maatschappijleer

M4

inhalen en herkansen SE1 en SE2
worden mondeling afgenomen

geschiedenis

maatschappijleer

nask1

scheikunde

scheikunde

M4

SE3 wordt als een PO afgenomen

M4

PO (SE4) wordt op afstand
afgenomen (werkstuk)

H5 en HS

inhaal PO (SE4) wordt
thuisopdracht, afgetoetst d.m.v.
Teams

V6 en VS

inhaal PO (SE4) wordt
thuisopdracht, afgetoetst d.m.v.
Teams

S wordt M

nee

90 wordt 30 minuten

afname d.m.v. Teams of Whatsapp video; volledig gesprek wordt opgenomen

S wordt PO

nee

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

Leerlingen moeten een krant maken met voorlichting (verplichte opdrachten) over de
onderwerpen Massamedia (SE1), Politiek (SE2) of Criminaliteit (SE3); deadline 20 mei 12:00
uur.

S wordt M

nee

60 wordt 30 minuten

nee

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

gecombineerde opdracht media en criminaliteit (onderwerpen van SE3); deadline 14 april
23:59 uur

nee

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

deadline 10 mei 23:59 uur

nee

duur was 90 (2x45)
wordt 60 min.

de toets wordt klaar gezet en staat open voor 60 min. Na afloop krijgt de leerling 5 min. om
alles te scannen en te versturen naar de desbetreffende docent. De leerling moet scan van
het het geschreven werk inleveren.

nee

duur was 120 (2x60),
wordt 60 minuten

de toets wordt klaar gezet en staat open voor 60 min. Na afloop krijgt de leerling 5 min. om
alles te scannen en te versturen naar de desbetreffende docent. De leerling moet scan van
het het geschreven werk inleveren.

S wordt PO

PO

PO

PO

Spaans

V5 21+

toets VT4 aanpassen

S wordt PO

wiskundea

TOP

Inhoud SE6 wordt aangepast naar
H7, H9 en H11

S

nee

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

3 wordt 2

duur blijft 100

deadline inleveren uiterlijk 10 juni 23:59 uur
herhalingshoofdstukken (oorspronkelijk bedoeld als voorbereiding op het CE) worden uit
dit SE weggehaald; alleen meest recente stof wordt afgetoetst

