PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
MAVO
SCHOOLJAAR 2020-2021
LEERJAAR 3

Aan de leerlingen van leerjaar 3 en hun
ouder(s)/verzorger(s)

Zaandam, september 2020

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor 2020-2021. In dit
boekje staat:
• de toelichting op het PTA;
• de leerstof en de toetsen/opdrachten per vak;
• het eindexamenreglement Zuiderzee College.
Elke leerling ontvangt het boekje dat past bij zijn of haar leerweg. Je ontvangt aan
het begin van ieder schooljaar een nieuw PTA.
Alle PTA toetsen van leerjaar 3 en 4 samen, bepalen het cijfer van het schoolexamen.
Het schoolexamen bepaalt de helft van het totale eindexamencijfer per vak. Het zijn dus
twee belangrijke jaren.
Het is belangrijk om dit boekje samen met je ouder(s)/verzorger(s) door te nemen zodat zij
ook goed op de hoogte zijn en je kunnen steunen.
Mocht je nog iets te vragen hebben, kom daar dan direct mee.
Met vragen over het vak kun je terecht bij je docenten. Alle andere vragen kun je voorleggen
aan je mentor. Dat geldt natuurlijk ook voor je ouders.
Wij wensen je veel succes toe in het komende schooljaar en hopen dat we je aan het eind
van het volgende schooljaar het diploma kunnen uitreiken.
Met vriendelijke groet,
namens alle docenten van het Zuiderzee College,

S. Campos
directeur

Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

1. Het examen voor MAVO leerjaar 3
Dit jaar begin je met het School Examen (S.E.). Het vak kunstvakken inclusief
Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping (in het vervolg aangeduid met
KV1) wordt namelijk in klas 3 afgesloten. Om je duidelijk te maken waar dit
schoolexamen uit bestaat, krijg je dit document.
2. Wat is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)?
In het PTA staat:
- welke onderdelen je moet doen
- wat je voor elk onderdeel moet doen
Zie ook artikel 3 van het eindexamenreglement VMBO Openbaar Voortgezet Onderwijs
Zaanstad dat als bijlage is opgenomen. Het is belangrijk dat je dit reglement ook goed
doorleest.
3. De examencommissie
Het schoolexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de
examencommissie. Deze commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleiders,
de examensecretaris en de plaatsvervangend examensecretaris.
4. Wat moet je doen als je niet aan een PTA onderdeel kunt deelnemen?
Te plannen afspraken bij een arts / fysiotherapeut / tandarts, voor een scooter- / theorie
examen, e.d. gelden niet als reden om afwezig te zijn bij een PTA onderdeel.
Wanneer je onverwachts niet aan een onderdeel kunt deelnemen, bijvoorbeeld door ziekte,
moeten je ouder(s)/verzorger(s) dit vooraf melden bij de balie. Je hoort van de KV 1 coördinator
wanneer en hoe je het PTA onderdeel kunt inhalen.
5. De beoordeling
Elk onderdeel van KV 1 moet met een ‘voldoende’ of ‘goed’ worden afgesloten anders kun je
niet over naar klas 4.
6. Onregelmatigheden
Wanneer je jezelf schuldig maakt aan onregelmatigheden, zoals ongeoorloofd afwezig zijn,
kunnen de volgende maatregelen (ook in combinatie met elkaar) worden genomen:
- het toekennen van een onvoldoende voor een onderdeel van het schoolexamen.
- het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer onderdelen
van het schoolexamen of het centraal examen.
- het ongeldig verklaren van één of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel
van het schoolexamen.
(zie verder artikel 13 en 14 van het eindexamenreglement VMBO Openbaar Voortgezet
Onderwijs Zaanstad). De school is verplicht om de onderwijsinspectie in kennis te stellen als
er een maatregel wordt genomen naar aanleiding van onregelmatigheden.
7. Bewaartermijn
Het schoolexamenwerk wordt tenminste bewaard tot een half jaar nadat je de school
verlaten hebt.

Verklaring van begrippen en afkortingen
toetsnummer =
de beoordeling voor het PTA onderdeel staat onder dit nummer in
magister.
exameneenheid =

dit verwijst naar de syllabus van het vak kunstvakken inclusief CKV. In
deze syllabus wordt beschreven welke eenheden op het SE getoetst
worden. Deze syllabus is te vinden op www.examenblad.nl.

Tot slot
Het is mogelijk dat door bepaalde omstandigheden van het PTA moet worden afgeweken.
In dit geval en in alle gevallen waarin het PTA niet voorziet, neemt de directie een beslissing
en zorgt ervoor dat je tijdig op de hoogte wordt gesteld.
Mocht iets je niet duidelijk zijn, dan kun je het altijd aan je mentor of het examensecretariaat
vragen.
T. Wagter
Examensecretaris

leerweg: MAVO
periode

vak: kunstvakken inclusief CKV
Exameneenheid

datum

Toets nr.

1

10 december

H301

Museumbezoek

K1,K2,K3,K4

2

25 maart

H302

Theaterbezoek

K1,K2,K3,K4

1

1

Week
38 t/m 50

H303

14 december

H304

Inhoud / stofomschrijving

leerjaar: 3

Productie uit één van de volgende
culturele disciplines naar keuze:
- Drama
- Stop-Motion
- Handvaardigheid
- Schilderen
- Zelfportret

K1,K2,K3,K4

Presentatie van je productie

K1,K2,K3,K4

Toets vorm

Voor alle
PTA’s KV1
geldt:
Verslaggeving
in woord,
beeld en/of
geluid

Werktijd

40
werkuren
verdeeld
over het
schooljaar

Weging

n.v.t.

Uitleg KV1-CKV

KV1-CKV staat niet als vast lesuur op het rooster. Wel is er 40 uur werktijd ingecalculeerd in het reguliere rooster. KV1- CKV bestaat uit vier PTA
handelingsdelen die met een voldoende dienen te worden afgesloten.

H301 - Museum bezoek: je brengt een bezoek aan een museum. Tijdens het museumbezoek maak je opdrachten. Je aanwezigheid plus de
gemaakte opdrachten vormen het eerste PTA onderdeel.
H302 – Theaterbezoek: je bezoekt een theatervoorstellingen in het Zaantheater. Na het bezoek krijg je een afsluitend ervaringsgesprek op

school.

H303-H304 – je werkt gedurende één periode ZKU aan één van de culturele disciplines, waarvan je op 14 december de eindproductie
presenteert.

