Vak

niveau

aanpassing

aardrijkskunde

H4i

geen aanpassingen

H4i

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

H4i

SE3 (T5, T6 en T2) en SE4 (T7, T8 en T3)
worden samengevoegd tot 1 toets over
gecombineerde stof.
S

Duits

H4i

SE4 (spreekvaardigheid) en SE6
(luistervaardigheid) dit schooljaar laten
vervallen; volgend jaar in H5i weging
compenseren
M en KL

Frans

H4i

geen aanpassingen

H4i

SE3 (tijdvak 4 t/m 7) en SE4 (tijdvak 6
t/m 8 en rechtsstaat en democratie)
worden samengevoegd tot 1 toets

biologie

biologie

soort toetsen

PO

aanpassing in
wegingsfactor?

nee

gecombineerde toets krijgt
wegingsfactor 4
SE4 en SE6 vervallen (beide
weging 2); weging SE11
(luistervaaridgheid) wordt in
H5i 7 i.p.v. 5; idem voor SE12
(spreekvaardigheid)

S

weging van deze toets wordt
2 (voorheen SE3 en SE4 beide
1)

H4i

SE4 (HS 5-7) en SE5 (HS 1-10) worden
samengevoegd tot HS 5-10

S

weging van deze toets wordt
2 (SE4 was weging 1 en SE5
was weging 2)

H4i

mondeling betoog (SE5) niet in de klas
afnemen, maar leerlingen filmen
zichzelf en leveren het filmpje in bij de
docent.

M

n.v.t.

scheikunde

H4i

SE3 (H5 en H6) en SE4 (H7) worden
samengevoegd

S

weging van deze toets wordt
3 (SE3 was weging 2 en SE4
was weging 2)

wiskunde a

H4i

Stof van SE4 wordt minder (H1, 3, 5 en
7i.p.v. H 1, 2, 3, 5, 6, 7)
S

weging van deze toets wordt
2 (SE4 was weging 3)

geschiedenis

maatschappijwetenschappen

Nederlands

wiskunde b

H4i

Stof van SE4 wordt minder (H1 geheel,
H3 nu t/m par. 3.3 i.p.v. gehele
hoofdstuk en H5 nu t/m par. 5.3 i.p.v.
gehele hoofdstuk)
S

weging van deze toets wordt
2 (SE4 was weging 3)

aanpassing vorm (incl.
duur) toets(en)

duur wordt variabel,
afhankelijk van de in te
halen PO

90 minuten voor deze
toets (voorheen SE3 en
SE4 beide 90 minuten)

n.v.t.

90 minuten voor deze
toets (voorheen SE3 en
SE4 beide 90 minuten)

90 minuten voor deze
toets (voorheen SE4 en
SE5 beide 90 minuten)

n.v.t.

n.v.t.

blijft 120 min.

blijft 120 min.

onderbouwing

Voor een deel van de leerlingen is een deel van SE5 (PO) reeds regulier dus op locatie afgenomen en voor een deel van de leerlingen kon dit niet meer,
omdat de school geen PO's op locatie meer toestond. Vandaar dat gekozen is voor de formulering 'kunnen thuis worden afgenomen'i.p.v. zullen thuis
worden afgenomen.

Weging toetsen in H5i wordt aangepast om verhouding weging H4i:H5i gelijk te houden.
Voor beide onderdelen geldt dat de leerlingen op afstand onvoldoende op deze vaardigheden kunnen en worden voorbereid. Voor luistervaardigheid
geldt bovendien dat er in Woots slechts één toets beschikbaar is die leerlingen zelfstandig kunnen oefenen. In H5i komen de onderdelen spreken en
luisteren overigens weer uitgebreid aan de orde. De leerlingen kunnen in het examenjaar deze onderdelen daarom alsnog op een verantwoorde wijze
afronden.

Dit is dezelfde stof van SE3 en SE4, maar dan in 1 toets in plaats van 2. Daarom de zwaardere weging. Wij denken de stof beter (betrouwbaar, valide) af
te kunnen toetsen in 1 lange toets dan twee kleinere toetsen; temeer omdat er overlap in de stof zit. Aanvullende argumenten zijn: Met uitzondering
van tijdvak 4 is alles examenstof en moeten leerlingen het beheersen in voorbereiding op volgend jaar; Tijdvak 4 en 5 vormen overlap met SE2 en zijn
daarmee een verkapte voorbereiding op een eventueel inhaal- of herkansingstoets; We hebben voldoende tijd om de stof te herhalen en leerlingen
voor te bereiden; De grotere hoeveelheid stof past in onze visie van cumulatief toetsen in voorbereiding op het examen; Doorschuiven van stof naar
volgend jaar is niet handig, in verband met nieuwe historische contexten; Op het moment dat er onverhoopt niet op locatie mag worden getoets, is het
omzetten van 1 toets naar een afstandstoets minder werk dan het omzetten van 2 toetsen.

Zie onderbouwing bij de examenklaassen; deadline 15 mei (reeds met de leerlingen gecommuniceerd)

Zie bijlage (op aanvraag)

De stof die nu wordt weggelaten in SE4 komt terug in H5i met een aangepaste weging.

De stof die nu wordt weggelaten in SE4 komt terug in H5i met een aangepaste weging.

