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Aan de leerlingen die vorig jaar examen gedaan hebben en de ouder(s), verzorgers(s), 
 
 
 
 
 
Datum:   25 november 2021 
Kenmerk: KM212200112/RUP 
Betreft:  Persoonlijk PTA 
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Deze brief ontvang je omdat je dit jaar nog een keer je eindexamenjaar doet op Het Schoter. 
Jullie hebben inmiddels de T2-week achter de rug en ik hoop dat je tevreden bent met je 
behaalde cijfers. Je allereerste tentamenweek (T1) was gepland in juni 2019, maar toen 
waren de scholen net weer open na de allereerste lockdown (voorjaar 2019) en hebben jullie 
geen schoolexamens afgelegd. Omdat de andere eindexamenkandidaten die dit jaar met 
jullie examen gaan doen wel een T1 hebben gedaan, heb ik gekeken hoe we dit voor jullie 
kunnen ondervangen zonder dat er dit jaar heel veel extra’s van je gevraagd gaat worden. 
Jullie moeten namelijk voor elke vak alle domeinen uit de examensyllabus geleerd  hebben 
voordat je aan het Centraal Examen deel mag nemen. Oftewel, jullie krijgen een persoonlijk 
PTA en hiervan breng ik je middels deze brief op de hoogte. 
 
Naar nu blijkt, wordt bij een groot aantal vakken bij de aankomende tentamens voldoen aan 
de eis om uiteindelijke alle domeinen getoetst te hebben en dus krijg je voor het T1-tentamen 
van dit vak een vrijstelling. Dit zie je terug in Magister als ‘Vr’. Daar waar niet alle domeinen 
getoetst worden omdat die specifiek in T1 zaten, zal er nog iets ingehaald moeten worden. 
Dit zie je in Magister terug als ‘Inh’. Dat geldt voor de volgende vakken (mocht je deze in je 
pakket hebben): 
 

- Economie: Praktische opdracht: keuzegedrag + experimenten (PTA-code 4601) 
- Wiskunde A: Tentamen boek 1 en 2 (H1, H2, H3, H4, H5, H7) (PTA-code 4602) 

 
Voor wiskunde volgen de desbetreffende leerlingen die dit vak hebben sinds woensdag 27 
oktober elke woensdag het 1e uur opfrislessen wiskunde van meneer Koster. Deze lessen 
zijn in jullie Magister verwerkt. Uiteindelijk zal op 24 november om 9.00 uur het tentamen 
ingehaald worden door jullie. Ook dit is verwerkt in jullie Magister. Jullie worden dan in lokaal 
111 verwacht en tijdens de afname van het tentamen geldt het protocol zoals vermeld in de 
Examenwijzer en het Examenreglement. 
 
Voor economie gaan jullie op vrijdag 26 november tijdens het 8e uur samen met meneer 
Pijnacker of met meneer Van Duyvenbode aan de slag. Ter plekke krijgen jullie een opdracht 
die je tijdens het lesuur afrondt. Voor deze opdracht is geen voorbereiding nodig. De datum 
en de deadline worden ook in Magister vermeld en ook bij de afname van deze praktische 
opdracht geldt het protocol zoals vermeld in de Examenwijzer en het Examenreglement. 
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Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan vooral contact met 
me op en ik wens je ontzettend veel succes dit schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Priscilla Ruizeveld de Winter 
Conrector 2345 havo 
Examensecretaris 
 


