
 

 

Haarlem, 19 mei 2020 

Betreft: aanvulling errata PTA examenjaar 2019-2020 Het Schoter 

 

Een aantal aanvullingen/verduidelijkingen op de errata van het PTA ivm corona: 

• Reden van aanpassing van het PTA ivm corona 
Na de sluiting van de scholen vanaf 16 maart is het PTA van de examenklassen aangepast. De 

reden van wijziging is dat wij aan de ene kant niet meer konden werken zoals wij gewend waren 

door de sluiting van de scholen en aan de andere kant het praktisch uitvoerbaar moest zijn 

binnen de nieuwe kaders. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij onderdelen van het PTA hebben 

samengevoegd of anders hebben getoetst. Met de wijzigingen van het PTA van het examenjaar 

zijn alsnog alle eindtermen gedekt en afgerond. De beschrijving van alle wijzigingen zijn 

besproken met de Medezeggenschapsraden en gecommuniceerd met leerlingen, ouders, het 

personeel, de afdeling onderwijskwaliteit van Dunamare en de onderwijsinspectie. 

• Erratum PTA Tekenen mavo, het eerdere erratum ivm corona behoeft verduidelijking:  
- Tekenen 4 mavo heeft geen T5  
- T4 wordt onder normale omstandigheden gedurende de lessen afgerond. Dit is nu 

aangepast afgenomen zoals in het erratum is omschreven. 

• Erratum PTA KunstDrama vwo, het eerdere erratum ivm corona behoeft verduidelijking:  
De wijziging betreft het hoe: in plaats van een voorstelling is het een regieconcept geworden. 

• Specifieke eindtermen van de vakken wiskunde B en wiskunde C op het erratum van het vwo 
ontbraken. Dit moet zijn: 
-T5 wiskunde B: alle eindtermen uit A/B/C/D/E 
-T5 wiskunde C: alle eindtermen uit A/B/C/F/G 

• Specifieke eindtermen van de vakken wiskunde A en wiskunde B op het erratum van de havo 
ontbraken. Dit moet zijn: 
-T5 wiskunde A, eindtermen: A B1 B2 C E1 E2 E3 E4 
-T5 wiskunde B, eindtermen: A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5  

 
 

Hiermee zijn alle wijzigingen voor zover gewenst nader toegelicht. 

 

Vriendelijke groeten, 

Arjan van Waveren 

rector Het Schoter 


