
ïohort 12021-2023
Afdeling en leerjaar Havo 5 en HavoS HO
Vak IKunst Alqemeen
Periode T5
PTA-code SE5 5603
aanpassing Titel: Hofcultuur, Cultuur van het Moderne en Massacultuur moefzyr?;

Burgerlijke cultuur, Cultuur van het Moderne en Massacultuur
Inhoud: Hoi moet zijn Burgerlijke
Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar is niet aangepast

üeen

^eden aanpassing
Effecten op de weging en de
Ibepaling voor het eindcijfer SE
[Eventueel effect op herkansing
|zoals aangegeven in
loorspronkelijke PTA

1-Ueen

Overige opmerkingen:
Akkoord MR [datum] - !0 -j? ~7y
akkoord directeur/rector [datum] ^ë> / ~=^^.

<_-..-
[Cohort 12020-2023
[Afdeling en leerjaar VWO 6 en VWO 6 TTO
Vak Kunst Algemeen
[Periode PWW3
PTA-code SE5 5603

Aanpassing Titel: Romantiek en Realisme van de 19e eeuw 1 moetzijn: Burgerlijke
[cultuur van de 17e eeuw in Nederland 1.

Inhoud: PowerPoints en Art History, Romantiek en Realisme in de 19e
|eeuw moet zijn: Power Points en Art History, Burgerlijke cultuur in
[Nederland in de 17e eeuw.

teden aanpassing Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 ofZjaar niet aangepast
[Effecten op de weging en de
[bepaling voor het eindcijfer SE

l- Geen

[Eventueel effect op herkansing
|zoals aangegeven in
loorspronkelijke PTA

l- Geen

Overige opmerkingen:

Akkoord directeur/rector [datum]

cohort

afdeling en leerjaar
Vak
'eriode

TA-code

aanpassing

^eden aanpassing
Effecten op de weging en de
lepaling voor het eindcijfer SE
Eventueel effect op herkansing
:oals aangegeven in
.orspronkelijke PTA
overige opmerkingen:

2020-2023
VW06 en VW06 TTO

(unst Algemeen

PWW4
>E5 5604

Titel: Romantiek en Realisme van de 19e eeuw 2 moet zijn: Burgerlijke
:ultuur van de 17e eeuw in Nederland 2.

nhoud: PowerPoints en Art History, Romantiek en Realisme in de 19e
-euw moet zijn: Power Points en Art History, Burgerlijke cultuur in
Nederland in de 17e eeuw.

Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar niet aangepast
Ueen

Geen



ICohort ^022-2024
|Afdeling en leerjaar Havo 4 en HAVO 4 TTO
Vak Kunst Algemeen
Periode T3
'TA-code SE5 5601

aanpassing Titel: Burgerlijke cultuur van de 17e eeuw in Nederland moet zijn:
Hofcultuur van de 16e en 17e eeuw

Inhoud: idem

Reden aanpassing Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar is niet aangepast:
|Effecten op de weging en de
[bepaling voor het eindcijfer SE

-Geen

(Eventueel effect op herkansing
[zoals aangegeven in
loorspronkelijke PTA

Geen

Overige opmerkingen: -^-
Akkoord MR [datum] G-f6 -Z7
Akkoord directeur/rector [datum] L^^i ^

ICohort 2022-2024
[Afdeling en leerjaar Havo 4 en HAVO 4 TTO
Vak Kunst Algemeen
IPeriode T5

'TA-code SE 5 5603
aanpassing Titel: Burgerlijke cultuur, Cultuur van het Moderne en Massacultuur

moet zijn: Hofcultuur, Cultuur van het Moderne en Massacultuur
Inhoud: niet Burgerlijke cultuur maar Hofcultuur.Inhoud: niet Burgerlijke cultuur maar Hofcultuur.

Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar is niet aangepast
-Geen

Reden aanpassing
|Effecten op de weging en de
[bepaling voor het eindcijfer SE
|Eventueel effect op herkansing
[zoals aangegeven in
loorspronkelijke PTA

Geen

^-
Overige opmerkingen: ^L
akkoord MR [datum] 4/6 ^
Akkoord directeur/rector [datum] <^c>-

ICohort ^021-2023
afdeling en leerjaar Havo 5 en Havo 5 TTO

IVak |Kunst Algemeen
IPeriode T3
IPTA-code SE5 5601
aanpassing Titel: Hofcultuur van de 16een 17e eeuw moe^ zyn ; Burgerlijke cultuur

^an de 17e eeuw in Nederland Inhoud: idem

|Reden aanpassing [Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar is niet aangepast
|Effecten op de weging en de
[bepaling voor het eindcijfer SE

l- Geen

|Eventueel effect op herkansing
:oals aangegeven in

loorspronkelijke PTA

- Geen

^

pverige opmerkingen: /"
akkoord MR [datum] l. -iö' iL ^akkoord directeur/rector [datum]



akkoord MR [datum] (> - IQ-^J^ z
akkoord directeur/rector [datum] J^e^ J_

ICohort ^021-2023
afdeling en leerjaar VW06 en VW06 TTO

|Vak |Kunst Algemeen
IPeriode T1
IPTA-code SE5 5605

aanpassing

|Reden aanpassing
[Effecten op de weging en de
[bepaling voor het eindcijfer SE

Titel: Hofcultuur, Romantiek en Realisme en Massacultuur moet zijn:
Hofcultuur, Burgerlijke cultuur en Massacultuur

'Inhoud: Romantiek en Realisme van de 19e eeuw vervangen voor
Burgerlijke cultuur in Nederland van de 17e eeuw.
Verkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar niet aangepast
- Geen

Eventueel effect op herkansing
zoals aangegeven in
oorspronkelijke PTA

Geen

Overige opmerkingen: ^
Akkoord MR [datum]
Akkoord directeur/rector [datum] 4;
Cohort

Afdeling en leerjaar
Vak
Periode
PTA-code
Aanpassing

Reden aanpassing
Effecten op de weging en de
bepaling voor het eindcijfer SE
Eventueel effect op herkansing
zoals aangegeven in
oorspronkelijke PTA
Overige opmerkingen:
akkoord MR [datum]
akkoord directeur/rector [datum]

2020-2023
VWO 6 en VWO 6 TTO

<unst Algemeen
T4
SE6 6603

Inhoud: Hofcultuur en Romantiek en Realisme moet zijn: Hofcultuur en
Surgerlijke cultuur
i/erkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar niet aangepast
Geen

Geen

^ ^ .^^^
/r/-^^"

Cohort

afdeling en leerjaar
Vak
Periode

PTA-code
Aanpassing

Reden aanpassing
Effecten op de weging en de
bepaling voor het eindcijfer SE

2020-2023
k/VO 6 en VWO 6 TTO

<unst Algemeen

T5
SE6 6604

Titel: Alle stof: Hofcultuur, Romantiek & Realisme, Moderne en

Vlassacultuur moet zy'n: Alle stof: Hofcultuur, Burgerlijke cultuur,
Vloderne en Massacultuur

Inhoud: Romantiek & Realisme vervangen voor: Burgerlijke cultuur in
Nederland van de 17e eeuw.

i/erkeerd onderwerp: wisseling per 1 of 2 jaar niet aangepast
Geen



|Eventueel effect op herkansing
\z. oa\s aangegeven in
oorspronkelijke PTA

l- Geen

Overige opmerkingen:
Akkoord MR [datum] ^ - iö - 7 L c^-
Akkoord directeur/rector [datum] ^T^

cn-^
A


