Inleiding PTA de Ring van Putten
In de andere bijlagen treft u het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de Ring van
Putten aan voor het schooljaar 2020-2021.
Samen met het Examenreglement (zie onze website, onder Schoolinformatie) vormt het PTA het
officiële document waarin vermeld staat welke toetsen worden afgenomen in de
(voor)examenklassen, de weging, de vorm, de lengte van de toetsen en welke procedures inzake
toetsen en examens van toepassing zijn.
Overstappers van 4/5 vwo naar 5 havo
Het PTA is van toepassing op alle leerlingen uit het betrokken leerjaar. Voor leerlingen die zijn
overgestapt van bijvoorbeeld 4 of 5 vwo naar 5 havo wordt een startcijfer in 5 havo vastgesteld op
grond van behaalde resultaten in voorafgaande bovenbouwjaren. Op deze leerlingen is een
individueel PTA van toepassing. Dat is in hoofdlijnen het algemene PTA van het desbetreffende
leerjaar (meestal 5 havo) met inachtneming van het volgende. Specifieke vwo-onderdelen, die niet
op havoniveau worden getoetst, zijn buiten beschouwing gelaten. Indien van toepassing wordt in
het individuele leerlingdossier opgenomen welke onderdelen die meetellen voor het examendossier,
nog door de desbetreffende leerling gemaakt moeten worden.
Overstappers van 3 havo naar 4 mavo
Voor leerlingen die vanuit 3 havo instromen in 4 mavo geldt het volgende. Op deze leerlingen is
het vigerende PTA van 4 mavo van toepassing, met inachtneming van het volgende.
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Alle eindtermen moeten worden gedekt; indien de toetsen die normaliter in 3 mavo zouden
zijn gemaakt onder dezelfde eindtermen vallen als de toetsen die in 4 mavo worden
gemaakt, maakt de leerling uitsluitend de toetsen die in 4 mavo worden gemaakt. De
eindtermen worden voor deze leerling gedekt, met dien verstande dat deze leerling alleen
de toetsen maakt die in 4 mavo worden afgenomen.
Indien in 3 mavo toetsen zijn afgenomen en de eindtermen voor deze specifieke
onderdelen reeds in 3 mavo zijn afgerond en dus niet meer terugkomen in 4 mavo, geldt
het volgende. Er wordt bekeken in hoeverre deze eindtermen onderdeel uitmaakten van de
toetsstof in 3 havo. Is dat het geval dan wordt het behaalde cijfer in 3 havo op waarde
geschat voor een cijfer in het schoolexamendossier op mavo niveau. Maken deze
eindtermen geen onderdeel uit van de toetsstof in 3 havo dan worden er een of meerdere
toets afgenomen om de noodzakelijke eindtermen af te dekken.

Wijze van afname van toetsen
In het PTA staat ook aangegeven op welke wijze toetsen worden afgenomen. Wellicht ten
overvloede vermelden wij dat een mondelinge toets in meerdere vormen kan worden afgenomen;
dat kan middels een gesprek met een of meerdere examinatoren geschieden maar ook d.m.v.
bijvoorbeeld een presentatie.
Informatievoorziening bij aanpassingen
Ouders, leerlingen en de Inspectie worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen die in het PTA
na 1 oktober 2020 plaats kunnen vinden. O.a. de invloed van Covid-19 op het verzorgen van
onderwijs is op dit moment nog ongewis. Indien lessen en/of toetsen op een andere wijze moeten
worden ingericht of qua omvang moeten worden aangepast, heeft dit gevolgen voor het PTA. De
Ring van Putten zal daar ouders, leerlingen en de Inspectie vanzelfsprekend over informeren.

