
Wijzigingen PTA 3 mavo Coronaperiode   wijzigingen 5-3-2021 

 

Nederlands: 
 

• Toets blok 2 spelling-grammatica (SO periode 2) vervalt 
• Presentatie fictie (MO periode 2) vervalt 

 
• Toets blok 3 spelling-grammatica (SO periode 3) vervalt 
• Toets blok 3 spelling-grammatica over taal-lezen (REP periode 3) vervalt 

 
 
Engels: 
 

• CP Unit 2+3 (CP periode 2) vervalt 
 

• CP Unit 3+4 (CP periode 3) wordt REP Unit 3+4 (CP=REP tijdens de les) 
• Luistertoets periode 3 tijdens toetsweek (geen verdere wijziging in SOM) 

 
Frans: 
 

• CP periode 2 (CP periode 2) vervalt 
 

• Rep lees- en schrijfvaardigheid (REP periode 3 met weging 2) vervalt 
• CP lees- en schrijfvaardigheid met ExDo weging 1 en VoDo weging 3 (CP periode 3 met 

VoDo weging 3 en ExDo weging 1 toevoegen). Dit is het CP uit periode 4. 
 

• CP lees- en schrijfvaardigheid met ExDo weging 1 en VoDo weging 3 (CP periode 4) vervalt. 
Deze is afgenomen in periode 3. 

 
Duits: 
 

• Rep kapitel 2 (REP periode 2) vervalt 
 

• CP en Rep stof zijn omgewisseld waardoor het CP nu ExDo wordt met weging 1 en de 
repetitie dit niet meer is. Verder geen wijzigingen in stof.  

 
Aardrijkskunde: 
 

• SO arm rijk (SO periode 2) vervalt 
• SO begrippen arm rijk (SO periode 2) vervalt 

 
• SO grenzen (SO periode 3) vervalt 

 
Geschiedenis: 
 
Geen wijzigingen 
 
Wiskunde: 
 



• SO H6 (SO periode 2) vervalt 
• CP H3, 5, 6 (CP periode 2) vervalt 

 
• SO H7 (SO periode 3) vervalt 
• PO statistiek (PO periode 3) vervalt; de stof wordt getoetst in het laatste CP 
• Tijdsduur CP periode 3 van 100 naar 50 minuten 

 
• SO par 1.7 (SO periode 4) vervalt 
• CP periode 4 wijziging in stof  H4, H9, H10 
• Tijdsduur CP periode 4 van 100 naar 50 minuten 

 
NASK1: 
 

• Practicum elektriciteit en energie (PT periode 2) vervalt 
 

• SO periode 3 wijziging in stof  H4 (hoofdstuk minder) 
 

• CP periode 3 wijziging in stof en ExDo  H7 + H8 en ExDo weging 1 (in SOM ExDo weging 
1) 

 
• SO periode 4 wijziging in stof en ExDo H5 en ExDo weging 1 (in SOM ExDo weging 1) 
• CP periode 4 wijziging in weging  VoDo weging 3 i.p.v. 4 

 
Wijzigingen in 4 mavo Nask1: 

• Wegingen ST gaat van 4 naar 5 in periode 1, 2, 3 
• Wegingen SO periode 2 gaat van 2 naar 3 
• SO in periode 1 vervalt 

 
NASK2: 
 

• Praktische opdracht (PO periode 2) vervalt 
• SO scheidingsmethoden (SO periode 2) vervalt 
• CP H 1 t/m 4 (CP periode 2) vervalt 

 
• PO periode 4 (PO periode 4) vervalt. Dit is een ExDo onderdeel dat niet afgenomen kan 

worden in de huidige situatie. 
 
Biologie: 
 

• CP thema 5 periode 2 (CP periode 2) vervalt 
 

• SO thema 6 periode 3 (SO periode 3) vervalt 
 

• SO thema 5 + 6 in periode 4 toevoegen met weging 1 VoDO (SO periode 4 toevoegen met 
weging 1 voor VoDo) 

 
Economie: 
 

• ST H3 + H4 (ST periode 2) vervalt 
 



• Rep H5 (REP periode 3) vervalt 
• PO ExDo weging 1 en VoDo weging 2 verplaatst van periode 4 naar periode 3 

 
LO2: 
 

• Turnen: springen periode 2 (PT periode 2 met weging 2) vervalt  
• Turnen: hulpverlenen periode 2 (PT periode 2 met weging 2) vervalt 
• Terugslagspelen: badminton periode 2 (PT periode 2 met weging 2) verplaatsen naar 

periode 3. In SOM kan deze PT verwijderd worden in periode 2. 
• CP TW2 (CP periode 2) wordt afgenomen tijdens TW3. Voor SOM graag verplaatsen naar 

periode 3. 
 

• Boksen in periode 3 wordt vervangen door badminton (PT periode 3 met weging 2). In 
SOM kan dit vakje blijven staan aangezien de wegingen hetzelfde zijn.  

 
Tekenen: 
 

• SO kunstkijken (SO periode 2) vervalt 
• SO kuntgeschiedenis (SO periode 2) vervalt 

 
• SO kunstkijken (SO periode 3 met weging 1) vervalt 

 
KV-1: 
 
Geen wijzigingen  
 
Lichamelijke opvoeding: 
 
Periode 2, 3, 4 komen te vervallen 
 
Maatschappijleer 4 mavo: 
 
Geen wijzigingen 
 
LOB: 
 
Geen wijzigingen 
 

 


