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Inleiding 
 
Voor u ligt het schoolspecifieke examenreglement Pascal Zuid. Tevens is het ZAAM-
examenreglement bijgevoegd. In deze documenten staat alles wat de leerlingen moeten weten over 
de schoolexamens (SE) en de centrale examens (CE) op onze school.  
 
In het examenreglement vindt u algemene informatie over de schoolexamens en centrale examens. 
De wijze waarop bij ieder vak dit schoolexamencijfer op onze school tot stand komt, staat in het 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 
 
Daarnaast vindt u in het PTA-boekje informatie over: 
a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst;  
b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;  
c. de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt;  
d. de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen beginnen, de herkansing daaronder 
mede begrepen;  
e. de wijze van herkansing van het schoolexamen;  
f. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand 
komt.  
 
Begin april ontvangt de leerling praktische informatie over de centrale examens (CE). Daarin is 
vermeld wanneer ieder onderdeel wordt afgenomen, welke hulpmiddelen bij welk vak gebruikt 
mogen worden (rekenmachine, woordenboek, enz.), enz. 
 
Het examenreglement (Pascal Zuid en ZAAM) en het PTA zijn ook te vinden op onze website: 
www.pascalzuid.nl.   
 
Namens alle medewerkers van Pascal Zuid wens ik alle leerlingen heel veel succes! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
M. el Jaouhari 
directeur Pascal Zuid 
 
 
 
Dit examenreglement is i.v.m. de Coronamaatregelen aangepast. De aanpassingen zijn voorgelegd 
aan de MR en deze zijn door alle partijen goedgekeurd. Ouders en leerlingen zijn gedurende het 
proces voortdurend geïnformeerd door de mentoren, via de website en per brief (zie de bijlagen).  
  

http://www.pascalzuid.nl/
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1. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
 
In leerjaar 3 en 4 van het vmbo telt een aantal resultaten voor toetsen en andere opdrachten mee 
voor het schoolexamen (SE). Deze onderdelen van het schoolexamen kunnen bestaan uit 
schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen. De inhoud, planning en beoordeling van het 
schoolexamen worden door de school vooraf vastgesteld in het ‘programma van toetsing en 
afsluiting’.  
 
In het PTA staan per vak de onderdelen vermeld die meetellen voor het schoolexamen. Je 
ziet dan: 
- wat je moet leren, 
- wat je moet kunnen, 
- hoe dit getoetst wordt, 
- hoe het cijfer voor het schoolexamen tot stand komt, 
- wanneer een examenonderdeel moet zijn afgerond, 
- aan welke criteria de handelingsopdracht moet voldoen, en/of, 
- aan welke criteria de praktische opdrachten moeten voldoen. 
 
 
1.1 PTA-onderdelen en andere toetsen/beoordelingen 
In leerjaar 3 worden naast de schoolexamenonderdelen (PTAs) ook toetsen afgenomen die niet 
meetellen voor het examen, maar wel van invloed zijn op de overgang van de leerling van leerjaar 3 
naar leerjaar 4. De PTA-onderdelen tellen zowel mee voor de overgang, als voor het schoolexamen. 
 
 
1.2 Voorwaarden deelname aan het centraal examen (CE) 
Alle mondelinge en schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten welke 
vermeld staan in het PTA van het derde en vierde leerjaar, moeten uiterlijk 10 kalenderdagen voor 
de aanvang van het centraal examen zijn afgerond.  
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
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2. Type PTA-onderdelen 
 
De PTA-onderdelen kunnen onderverdeeld worden in de volgende categorieën: 

1. Kennistoetsen 
2. Vaardigheidstoetsen 
3. Inleveropdrachten 
4. Handelingsopdrachten en praktische opdrachten 

 
 
2.1 Kennistoetsen 
 
Dit zijn onderdelen waarbij een leerling getoetst wordt op zijn/haar kennis op een bepaald 
onderdeel. In het PTA is bij dat vak aangegeven welke thema’s aan bod komen. De leerling 
kan zich voorbereiden op de toets door deelname aan de lessen en het bestuderen van de 
stof in de lesmethode en ander uitgereikt materiaal. 
 
 
2.2 Vaardigheidstoetsen 
 
Bij de vaardigheidsonderdelen wordt de leerling getoetst op bepaalde vaardigheden. Dat 
kan leesvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, enz. zijn. Ook zaken die bij 
kennistoetsen aan bod zijn gekomen, kunnen bij de vaardigheidstoetsen van pas komen 
(woordenschat, grammatica, enz.). 
 
 
2.3 Inleveropdrachten 
 
Bij een inleveropdracht wordt de leerling geacht een product te maken gerelateerd aan 
een bepaald thema (werkstuk, verslag, presentatie) en dit vóór een bepaalde datum in te 
leveren. De criteria qua inhoud en vorm worden ook in het PTA vermeld. 
 
 
2.4 Handelingsopdrachten en praktische opdrachten  
 
Voor deze onderdelen van het PTA geldt dat zij niet worden beoordeeld met een cijfer maar dat de 
leerling deze voldaan moet hebben volgens de vooraf gestelde eisen. Als een handelingsdeel niet is 
voldaan, ontvangt de leerling geen diploma maar certificaten. Indien een handelingsdeel uitmaakt 
van het PTA3, kan dit onderdeel zijn van de overgangscriteria naar leerjaar 4.  
 
 
2.5 Het examendossier 
 
Alle uitgereikte en door ouder(s)/verzorger(s) ondertekende rapportagelijsten vormen samen het 
examendossier. 
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3. Bijzondere toetsen en onderdelen  
 
3.1 De rekentoets 
 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 moesten vo-leerlingen een centrale rekentoets maken. Er wordt 
echter gewerkt aan een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat alle leerlingen die in het schooljaar 
2019-2020 hun diploma halen geen rekentoets meer hoeven af te leggen.  
 
Op Pascal Zuid wordt rekenen voorlopig, in afwachting van de plannen van de minister, in de 
onderbouw geïntegreerd in wiskunde en ook in de bovenbouw wordt rekenen onderhouden en 
getoetst als onderdeel van wiskunde. 
 

 
3.2 Het profielwerkstuk (alleen vmbo-tl) 
 
Het profielwerkstuk is het resultaat van een onderzoek naar een onderwerp dat relatie heeft met het 

profiel waarin de leerling examen doet. De profielen zijn: 

 

 Techniek,  

 

 Zorg & Welzijn en  

 

 Economie.  

De leerlingen krijgen een boekje uitgereikt waarin de werkwijze wordt uitgelegd en waarin de criteria 
voor de beoordeling van het profielwerkstuk vermeld staan. Dit boekje wordt ook in de ELO 
geplaatst.  
 
Het profielwerkstuk wordt door de medewerker beoordeeld die aan het groepje is toegewezen. Voor 
het inleveren van het werkstuk wordt een deadline gesteld. Deze deadline wordt aan het begin van 
de periode bekend gemaakt.  
 
Behalve het vervaardigen van het profielwerkstuk wordt het gehouden onderzoek ook 
gepresenteerd aan medeleerlingen, docenten en andere belangstellenden. Ook de presentatie wordt 
beoordeeld. De beoordelingen van het profielwerkstuk en van de presentatie leveren samen een 
eindbeoordeling op. Deze kan zijn: onvoldoende, voldoende of goed. 
 
In het geval van een onvoldoende krijgen de leerlingen een aanvullende opdracht.  
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3.3 Het loopbaandossier 
 
LOB (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) is de naam voor de activiteiten die leerlingen moeten leren 
bewust keuzes te kunnen maken voor een profiel, (vervolg)opleiding en beroep. Door LOB moet een 
leerling zich bewust worden van zijn talenten en interesses, zicht krijgen op beroepen en 
(vervolg)opleidingen die daarbij passen en wat het arbeidsmarktperspectief van beroepen is. 
 
Bij deze LOB-activiteiten zijn, behalve de leerling zelf, LOB-coördinator (decaan), mentoren, docenten 
en ouders betrokken. De LOB begint in leerjaar 1 en gaat door tot het einde van de opleiding. 
 
LOB is geen vak, er worden geen cijfers of beoordelingen gegeven. Wel is er voor de leerlingen een 
plicht om deel te nemen aan de activiteiten. 
 
Bovendien zijn veel facetten van LOB verweven in de programma’s van de verschillende vakken, met 
name in de beroepsgerichte vakken. Bij ieder vak is de exameneenheid ‘Oriëntatie op leren en 
werken’ (K1) een verplicht onderdeel van het schoolexamen. 
 
Bij sommige van de activiteiten leveren de leerlingen een product. Dit kan een verslag zijn van een 
activiteit of het maken van een fysiek product. Deze (digitale) verslagen en producten vormen samen 
het loopbaandossier. Digitale producten worden opgeslagen in het digitale portfolio van de leerling. 
Dit portfolio kan gebruikt worden bij de aanmelding naar een vervolgschool. 
 
Het loopbaandossier wordt door de mentor/coördinator LOB (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) 
beoordeeld en afgevinkt indien voldaan.  
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4. Afname PTA-onderdelen 
 
Een PTA-onderdeel is een examenonderdeel (schoolexamen) en er gelden daarom andere afspraken 
bij afname hiervan. 
 
 
4.1 Afspraken m.b.t. afname PTA-onderdeel 
 
M.b.t. de afname zijn de volgende afspraken geformuleerd: 
 

1. Leerlingen krijgen altijd minimaal 1 week van tevoren definitief te horen wanneer het PTA-

onderdeel wordt afgenomen. Zo kan iedere leerling zich tijdig voorbereiden en kan hij/zij 

ervoor zorgen dat er geen andere afspraken gepland worden op die dag. Ook krijgt de 

leerling eventueel aanvullende informatie over het onderdeel (toegestane hulpmiddelen, 

oefenmateriaal, enz.).  

 

Wanneer werkstukken/handelingsdelen/opdrachten een langere uitwerktijd van de leerling 

kunnen vragen, wordt de docent geacht hiermee rekening te houden bij het bepalen van de 

deadline/opgave van het onderdeel/informeren van de leerlingen. Leerlingen worden bij 

voorkeur bij het naderen van de deadline door de vakdocent aan de deadline herinnerd. 

 

2. Per dag worden maximaal 2 reguliere PTA-onderdelen afgenomen. Wanneer het 

vaardigheidstoetsen (begrijpend lezen, mondeling, enz.) betreft, kan hiervan worden 

afgeweken. Tevens geldt ook bij individuele inhaaltoetsen/herkansingen dat hier vanaf kan 

worden geweken. 

 

3. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij op tijd in de toetsruimte aanwezig is en de juiste spullen bij 

zich heeft (zie daarvoor o.a. de toegestane hulpmiddelen in het PTA en de reguliere 

benodigdheden). 

 

4. Bij afname gaat een presentielijst rond die door de leerlingen wordt getekend. Deze 
presentielijst wordt ingenomen door de docent en samen met het ingeleverde werk 
bewaard. 
 
Wanneer de leerling onverwachts door ziekte of iets anders niet aan een toets (schriftelijk, 
mondeling of praktisch) kan deelnemen óf daardoor niet in staat is zijn inleveropdracht in te 
leveren, melden de ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch van tevoren bij de receptie van de 
school.  
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5. Tijdens de afname houdt de leerling zich aan de regels die gelden bij afname van PTA-

toetsen: 

 

 Bij aanvang tekent de leerling de presentielijst. 

 

 Mobiele telefoons moeten voor aanvang van de toets worden opgeborgen en mogen niet 

gebruikt worden totdat de docent het werk van alle leerlingen heeft ingenomen en heeft 

aangegeven dat de toets is afgelopen. Ook smartwatches (horloges) mogen niet gedragen 

en/of gebruikt worden in de toetsruimte. 

 

 Bij schriftelijke toetsen: de toetsen en al het gebruikte materiaal (ook kladpapier) moet 

worden ingeleverd. 

 

 Tijdens de toets mag niet gesproken worden, behalve als dat onderdeel is van de toets. 

 

 Bij schriftelijke toetsen: Als de leerling klaar is met de toets legt hij/zij de papieren 

ondersteboven op de hoek van de tafel en wacht hij/zij totdat de docent het ophaalt.  

 

 Eten en drinken is niet toegestaan tijdens de toetsen. 

 

 Tijdens de toets kunnen leerlingen niet naar het toilet. 

 

 Wanneer de leerling klaar is blijft de leerling zitten totdat de toets is afgelopen. De leerling 

mag de toetsruimte alleen verlaten wanneer de docent dit aangeeft. 

 

 Wanneer een leerling te laat is, geldt dat een leerling nog kan worden toegelaten tot de toets 

totdat 25% van de totale toetstijd verstreken is (afgerond op hele minuten: bij toetsen van 

50 minuten wordt de leerling tot maximaal 13 minuten toegelaten tot de toets, bij toetsen 

van 100 minuten tot maximaal 25 minuten, enz.). De gestelde eindtijd blijft echter gelijk.  

 

Bij bepaalde toetsen (kijk- en luistertoetsen, mondelingen) kan hiervan worden afgeweken. 

De docent geeft bij het opgeven van de toets aan of dit het geval is. 

 

 5 minuten voor het einde van de toetstijd wordt dit gemeld door de docent. 

 
Andere regels dan de bovenstaande worden vooraf door de docent gemeld. Ook geeft de docent 
tijdig aan wanneer (één van) bovenstaande regels niet van toepassing is/zijn. 
 

  



   

 

12 
Schoolspecifiek examenreglement Pascal Zuid   MDJI 
Versie 1.2  Mei 2020 

6. Bij vermoeden van onregelmatigheden: 

 

 Wanneer de docent tijdens een (schriftelijke) toets het vermoeden heeft dat er sprake is van 

een onregelmatigheid (leerling houdt zich niet aan de eerdergenoemde regels, leerling maakt 

zich schuldig aan bedrog/fraude, enz.) dan neemt hij/zij het werk van de leerling in en mag 

de leerling het werk afmaken op een ander blaadje (onder voorbehoud: in afwachting van 

het besluit van de examencommissie). Op beide producten maakt de docent een notitie van 

de gebeurtenis. De docent meldt de onregelmatigheid bij de examencommissie middels het 

formulier: Melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-onderdeel. Zie verder de procedure 

zoals beschreven in paragraaf 4.3. 

 

 Bij afwezigheid van de leerling tijdens het PTA-onderdeel handelt de docent op dezelfde 

wijze als bij een vermoeden van een onregelmatigheid. De afwezigheid van de leerling wordt 

direct door de docent in Magister ingevoerd (bij: presentie) en bij de beoordeling wordt voor 

dat onderdeel in Magister voorlopig inhalen (inh) ingevoerd (onder voorbehoud: in 

afwachting van het besluit van de examencommissie). De docent meldt de onregelmatigheid 

bij de examencommissie middels het formulier: Melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-

onderdeel. Zie verder de procedure zoals beschreven in paragraaf 4.3. 

 

 Bij het niet ontvangen van werk van de leerling op de datum van de deadline, handelt de 

docent op dezelfde wijze als bij een vermoeden van een onregelmatigheid. De docent meldt 

de onregelmatigheid bij de examencommissie middels het formulier: Melding mogelijke 

onregelmatigheid bij PTA-onderdeel. Zie verder de procedure zoals beschreven in paragraaf 

4.3. 

In geval van een vermoeden van een onregelmatigheid, kan een leerling aan ingeleverd (en in 
sommige gevallen: voorlopig door de docent nagekeken en beoordeeld) werk geen rechten 
ontlenen. Het besluit van de examencommissie is bepalend. Voor de verdere procedure: zie 
paragraaf 4.3. 

 
7. Het onderdeel wordt uiterlijk 10 werkdagen na afname door de docent beoordeeld en in 

Magister verwerkt. In geval van onvoorziene zaken kan hiervan worden afgeweken. 
 

8. Een eenmaal gemaakt werk kan achteraf niet meer door ziekte of andere persoonlijke 
omstandigheden ongeldig worden verklaard. 
 

9. De leerling heeft recht op inzage van de toets en kan daar, wanneer dit niet gedurende de les 

gebeurt, een afspraak voor plannen met de vakdocent. 

 

10. M.i.v. schooljaar 2019-2020 worden alle gemaakte PTA-toetsen centraal bewaard. De 

vakdocent plaatst de gemaakte toetsen, een aanwezigheidsoverzicht, de originele toets, de 

normering en een voorblad met toetsinformatie in een insteekhoes en plaatst deze binnen 

twee (2) weken na afname in de PTA-kast. De toetsen worden nog twee maanden na de 

diplomering van het betreffende cohort bewaard (1 oktober).  
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4.2 Afspraken m.b.t. inleveropdrachten 
 
Voor bepaalde vakken zijn in het programma van toetsing en afsluiting data bepaald waarop 
praktische opdrachten, handelingsdelen en het sectorwerkstuk afgerond moeten zijn. Wanneer in 
het PTA alleen de periode is vermeld, zorgt de vakdocent ervoor dat de exacte datum uiterlijk twee 
(2) weken van tevoren met de leerlingen is gecommuniceerd. 
 

1. Het inleveren van werkstukken, opdrachten en dergelijke dient op de door de docent 
vermelde datum te geschieden. Het inleveren geschiedt persoonlijk bij de docent en mag 
niet via het postvak van de docent plaatsvinden. Er mag niet ingeleverd worden bij een 
willekeurige docent, noch bij een andere functionaris. 
  

2. Bij een leerling die een praktische opdracht of sectorwerkstuk niet op genoemde datum 

heeft ingeleverd, is er sprake het niet voldoen aan de voorwaarden van het schoolexamen. 

De docent meldt het in gebreke blijven van de kandidaat aan de examencommissie middels 

het formulier: Melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-onderdeel. Zie verder de 

procedure zoals beschreven in paragraaf 4.3. 

 De ouders van de leerling worden via de examencommissie per brief op de hoogte gebracht.  
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4.3 Onregelmatigheden bij PTA-toetsen 
 

We spreken van een onregelmatigheid wanneer iemand zich bij een PTA-toets niet houdt aan de 
afspraken. Dat kan zijn dat de leerling zich niet houdt aan de eerdergenoemde regels bij afname van 
een PTA-toets, zonder geldige reden afwezig is, zich schuldig maakt aan bedrog/fraude, opdrachten 
niet op tijd inlevert, enz. Het kan echter ook zijn dat de school zich niet aan afspraken houdt 
(bijvoorbeeld omdat de toets niet tijdig is opgegeven, de omstandigheden in de toetsruimte niet in 
orde waren, enz.). Mogelijke onregelmatigheden moeten altijd worden gemeld bij de 
examencommissie. 
 
Meldingen van leerlingen/ouders: mogelijke onregelmatigheden begaan door de school 
Ouders en leerlingen kunnen een mogelijke onregelmatigheid melden middels een mail naar 
examencommissie@pascalzuid.nl. Een leerling kan daarnaast op de dag zelf ook melding doen bij een 
lid van de examencommissie, een leerjaarcoördinator, een mentor of een teamleider. De melding 
wordt ook in deze gevallen alsnog door de ontvanger van de melding gemaild naar het 
eerdergenoemde mailadres.  
 
Wanneer er sprake is van nalatigheid vanuit de school, kan de examencommissie ertoe besluiten 
(delen van) de toets in te laten halen door (een bepaalde groep) leerlingen. Het oorspronkelijke 
toetsresultaat van de betrokken leerlingen zal dan (gedeeltelijk) komen te vervallen. 
 
Meldingen van medewerkers: mogelijke onregelmatigheden begaan door de leerling 
In paragraaf 4.1, onderdeel 6 is beschreven hoe als medewerker te handelen op het moment van 

constatering van een mogelijke onregelmatigheid. Het formulier Melding mogelijke 
onregelmatigheid bij PTA-onderdeel. (zie bijlage) wordt na het invullen door de medewerker 
ingeleverd bij de receptie. 
 
De commissie besluit op basis van de ontvangen informatie (formulier van docent, informatie van 
presentiecoördinator/mentor/Coördinator Ondersteuning en Begeleiding, enz.) of er sprake is 
geweest van een onregelmatigheid of niet. 
 
Wanneer de commissie besluit dat er geen sprake is geweest van een onregelmatigheid door de 
leerling, worden vakdocent en mentor geïnformeerd. Nagekeken werk mag worden ingevoerd en 
eventueel gemist werk mag worden ingehaald.  
 
Verder gelden voor inhaaltoetsen de volgende afspraken: 

 Resultaten van onderdelen die zijn ingehaald, worden door de docent in Magister ingevoerd 

in de reguliere kolom. De code inh (inhalen) wordt vervangen door het behaalde cijfer.  

 Wanneer er melding wordt gedaan van een onregelmatigheid bij een inhaaltoets/onderdeel, 

wordt de procedure gevolgd zoals ook gedaan wordt bij de eerste (reguliere) afname.  

 De mogelijkheid daarnaast het onderdeel te herkansen, blijft bestaan (mits voldaan aan de 

voorwaarden voor herkansen). 

De leerling en vakdocent dienen er rekening mee te houden dat de inhaaltoets vóór de afronding van 
de schoolexamens moet zijn gedaan, omdat de leerling anders voor dat vak niet toegelaten kan 
worden tot het Centrale Examen (en dus niet op kan gaan voor zijn/haar diploma).  
  

mailto:examencommissie@pascalzuid.nl
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Wanneer de commissie besluit dat er wel sprake is geweest van een onregelmatigheid, kunnen de 
volgende maatregelen, al dan niet in combinatie met elkaar, worden genomen: 
 

 Het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets of een onderdeel van een toets 
van het schoolexamen of het centraal examen (bijv. i.v.m. fraude, ongeoorloofde 
afwezigheid, het niet houden aan regels tijdens de toets, enz.). 
 

 Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen 
of onderdelen van toetsen van het schoolexamen of het centraal examen. 
 

 Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen of onderdelen van toetsen van 
het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen. 
 

 Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 
een hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

 
De directeur meldt onregelmatigheden bij de onderwijsinspectie. Ouders en leerling worden in deze 
gevallen per brief op de hoogte gesteld van de onregelmatigheid en de maatregel.  
 
Ook toetsen waarbij er een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, kunnen in principe door de 
leerling worden herkanst, mits de toets herkansbaar is. Het betreft echter geen extra herkansing, 
maar is deel van de herkansingsregeling. 
 
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directeur. Tegen het besluit van de 
directeur kan beroep aangetekend worden. Meer informatie hierover vindt u in het 
examenreglement van stichting ZAAM. 
 
Vragen van medewerkers m.b.t. examinering kunnen gemaild worden naar 
examencommissie@pascalzuid.nl. Via deze weg kunnen door medewerkers echter geen mogelijke 
onregelmatigheden worden gemeld. 
  

mailto:examencommissie@pascalzuid.nl
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4.4 Herkansingsregeling schoolexamens leerjaar 3 en 4  
 
In leerjaar 3 wordt gewerkt met 4 onderwijsperioden en in leerjaar 4 met 3 onderwijsperioden.  
 
De verdeling is als volgt: 
Leerjaar 3: periode 1 t/m 4. 
Leerjaar 4: periode 5 t/m 7. 
 
In schooljaar 2019-2020 zijn i.v.m. de Coronamaatregelen, aanpassingen gedaan in het PTA en het 
examenreglement. De aangepaste herkansingsregeling is als volgt: 

 
De leerling heeft voor ieder vak in iedere periode recht op één (1) herkansing van een PTA-
onderdeel. 
 
In het oude examenreglement gold dit recht niet in periode 4 en 7 (laatste periodes van 
leerjaar 3 en 4) en kon de leerling in die periodes slechts 1 vak herkansen. 
 
Verder geldt: 
 

 De leerling kan uitsluitend PTA-onderdelen herkansen waarbij in het (als gevolg van de 

coronamaatregelen aangepaste) PTA is aangegeven dat deze herkansbaar zijn. In het 

aangepaste PTA is het aantal herkansbare onderdelen uitgebreid. 

  

 De leerling dient in de periode waarin de toets is afgenomen, aan te geven dat hij/zij gebruik 

wil maken van de herkansingsmogelijkheid voor dat vak. De leerling geeft dat aan bij de 

vakdocent. 

 

Vanwege het wegvallen/schrappen van een groot aantal toetsen in periode 4 en 7 (laatste 

periodes leerjaar 3 en 4) onvoorziene situatie die vervolgens is ontstaan, gelden de volgende 

uitzonderingen hierop: 

- In leerjaar 4 mag een leerling in periode 7 ook PTA-onderdelen uit de periode 6 herkansen, 
ook wanneer dat niet in de afgenomen periode door de leerling is gemeld. De leerling geeft bij 
de examencommissie aan van welke herkansingsmogelijkheden hij/zij gebruik wil maken (één 
onderdeel per vak per periode). 
 
- In leerjaar 3 mag een leerling in periode 4 ook PTA-onderdelen uit de periode 3 herkansen, 
ook wanneer dat niet in de afgenomen periode door de leerling is gemeld. De leerling geeft bij 
de examencommissie aan van welke herkansingsmogelijkheden hij/zij gebruik wil maken (één 
onderdeel per vak per periode).  

 
Wanneer voor een bepaald vak veel toetsen uit periode 6 en 7 in het aangepaste PTA zijn 
weggevallen/geschrapt, kan in uitzonderlijke gevallen besloten worden dat leerlingen uit 
leerjaar 4 voor het betreffende vak een toets uit periode 5 mogen herkansen. In een dergelijke 
situatie zou het een reeds herkanst onderdeel kunnen betreffen. 
 

 Herkansingen van onderdelen uit PTA3 kunnen niet meegenomen worden naar leerjaar 4. De 

leerling zorgt ervoor dat hij/zij zijn herkansingsmogelijkheden in het lopende schooljaar 

inzet.  
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Bij de herkansingen gelden de volgende afspraken: 
 

 De herkansingen staan los van toetsen die mogen worden ingehaald (bijv. vanwege 

absentie). 

 Resultaten van onderdelen die zijn herkanst, worden door de docent in Magister ingevoerd 

in de herkansingskolom. Zo is voor alle betrokkenen zichtbaar welk onderdeel is herkanst en 

welk cijfer daarvoor is behaald. 

 Wanneer voor de herkansing een lager cijfer is behaald dan het eerder behaalde cijfer, 

vervalt het herkansingscijfer (het hoogste cijfer telt). 

 Wanneer er melding wordt gedaan van een onregelmatigheid bij de herkansing, wordt de 

procedure gevolgd zoals ook gedaan wordt bij de eerste (reguliere) afname.  

 Bij ongeoorloofde afwezigheid van de leerling op het moment van herkansen geldt dat het 

oorspronkelijke cijfer blijft staan.  

 Bij geoorloofde afwezigheid van de leerling op het moment van herkansen geldt dat het 

onderdeel alleen alsnog herkanst mag worden indien dit binnen de termijn van afronding 

schoolexamens mogelijk is. 

 
5. Beoordelingen leerjaar 3 en leerjaar 4  
 
In leerjaar 3 en 4 onderscheiden we twee typen beoordelingen: 
 

 PTA-toetsen/beoordelingen. Deze tellen zowel mee voor de overgang van leerjaar 3 naar 
leerjaar 4, als voor het schoolexamen. 

 Toetsen die niet meetellen voor het schoolexamen, maar wel voor het rapport (in 
Magister: Overgangstoetsen (OT)). 

 
 
5.1 Eindcijfer leerjaar 3 en overgang van leerjaar 3 naar 4  
 
Voor leerjaar 3 geldt dat de toetsen die niet meetellen voor het schoolexamen, wel meetellen voor 
het rapport en de overgang van de leerling van leerjaar 3 naar leerjaar 4.  
 
De wijze waarop het eindcijfer in leerjaar 3 tot stand komt, is terug te vinden in het PTA.  
 
Voor de overgang van de leerling van leerjaar 3 naar leerjaar 4 gelden de overgangsnormen die te 
vinden zijn op de website. 
 
Bij doubleren in leerjaar 3 vervallen alle behaalde beoordelingen en doet de leerling alle PTA3-
onderdelen uit het nieuwe PTA. 
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5.2 Eindcijfer leerjaar 4 
 
In leerjaar 4 wordt ook met deze systematiek gewerkt. Echter tellen de cijfers van de niet-PTA-
onderdelen alleen mee voor de rapporten. Er is namelijk aan het eind van leerjaar 4 geen sprake van 
al dan niet overgaan naar het volgende leerjaar, maar van een zak- slaagregeling.  
 
Voor de vakken die in leerjaar 3 en in leerjaar 4 worden aangeboden geldt in het cohort 2018 – 2020:  

 Het schoolexamencijfer wordt berekend door het PTA3-cijfer voor 30% en het PTA4-cijfer 
voor 70% mee te tellen.   

 
Voor de vakken die in leerjaar 3 en in leerjaar 4 worden aangeboden geldt in het cohort 2019 – 2021 
en later:  

 Het eindcijfer (schoolexamen) is het gemiddelde cijfer van alle in leerjaar 3 en 4 
beoordeelde PTA-onderdelen. 

 
Daarbij wordt rekening gehouden met de eventuele verschillende wegingen per onderdeel. Dit cijfer 
wordt rekenkundig afgerond tot één decimaal nauwkeurig. Het eindcijfer van het schoolexamen 
wordt pas bekend gemaakt, nadat alle examenonderdelen (zoals genoemd in het PTA) naar het 
oordeel van de examencommissie afgesloten zijn. Dit dient echter uiterlijk 10 dagen vóór de start van 
het Centraal Examen te gebeuren. 
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
 
 
5.3 Examenonderdelen waarvoor geen cijfers worden behaald 
 
Voor de handelingsdelen in de PTA’s, maar ook voor de vakken LO, CKV en LOB wordt geen SE-cijfer 
behaald, maar moet aan de eisen van deze handelingsdelen en vakken voldaan zijn.  Deze worden 
beoordeeld met een voldoende of goed of met ‘voldaan’. 
 
Voor handelingsdelen geldt er een deadline. Als het handelingsdeel op de deadline niet is afgerond of 
is ingeleverd, geldt in de regel dat de kandidaat zijn schoolexamen niet heeft voltooid en daarom 
voor dat vak geen centraal examen kan doen. 
 
Als er door bijzondere omstandigheden voor de vakken LO, CKV, LOB en het profielwerkstuk in 4-TL 
de deadline niet gehaald is, kan tot één dag voor de examenuitslag van het eerste tijdvak alsnog 
worden voldaan aan de eisen van het vak. De datum van de examenuitslag is terug te vinden op de 
website www.examenblad.nl. De Examencommissie beoordeelt of de omstandigheden aanleiding 
geven om gebruik te mogen maken van deze uiterste deadline. 
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
 
 

http://www.examenblad.nl/
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6. Afwijkende wijze van examineren 

 
De directeur kan aan kandidaten faciliteiten verlenen bij het afleggen van het schoolexamen en het 
centraal examen.  De faciliteiten voor kandidaten met enige handicap worden vastgesteld 
overeenkomstig de aard en zwaarte van de handicap. Zie hiervoor de brochure ’kandidaten met een 
beperking centrale toets VO en rekentoets VO’ van het College voor Toetsen en Examens.  
 
De kandidaat dient een verzoek in om faciliteiten uiterlijk op 1 oktober van het schooljaar 
voorafgaand aan het schooljaar waarin het examen wordt afgelegd. Tenzij sprake is van een objectief 
waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde faciliteiten: 
De directeur beoordeelt op basis van de deskundigenverklaring die door een ter zake kundige 
psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, welke verzoeken, zoals bedoeld in het derde lid, worden 
gehonoreerd en welke faciliteiten worden geboden. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk melding bij 
de Onderwijsinspectie.  
 
De faciliteit voor kandidaten voor wie Nederlands niet de moedertaal is, bestaat uit tijdverlenging bij 
het centraal examen (maximaal 30 minuten), bij die toetsen waarbij beheersing van de Nederlandse 
taal een belangrijke rol speelt. Voorwaarde voor toekenning van deze toepassing is, dat de kandidaat 
met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in 
Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.  
 
Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er een rekentoets ER. De directeur verleent, 
voorafgaand aan de eerste gelegenheid, toestemming voor het afleggen van de rekentoets ER en 
informeert de kandidaat over de consequenties voor doorstroom naar het vervolgonderwijs of voor 
de arbeidsmarkt. 
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
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7. Voorwaarden deelname aan het centraal examen (CE) 
 
Alle mondelinge en schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten welke 
vermeld staan in het PTA van het derde en vierde leerjaar, moeten voor de aanvang van het centraal 
examen zijn afgerond. 
 
Voor de volgende vakken doet de leerling alleen een schoolexamen: 
 

 Maatschappijleer. Dit vak wordt afgesloten met een cijfer in het 4e leerjaar. 
 

 Lichamelijke opvoeding. Dit vak wordt afgesloten met ‘voldaan’ in het 4e leerjaar. 
 

 Kunstvakken 1 (CKV). Dit vak wordt afgesloten met ‘voldaan’ in het 3e leerjaar. 
 

 LOB. Dit vak wordt afgesloten met ‘voldaan’ in het 4e leerjaar. 
 

 Vier beroepsgerichte keuzevakken die samen het zogenaamde combinatiecijfer 
opleveren in het 4e leerjaar (alleen in KBL en BBL). 

 
Alle andere vakken die de leerling in het vierde leerjaar afsluit, hebben een schoolexamen en een 
centraal examen.  
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
 
 
8. Houdbaarheid van cijfers schoolexamens bij afgewezen en bewaartermijn  
 
Voor leerlingen die voor hun eindexamen zijn afgewezen (gezakt) en het vierde jaar op onze school 
overdoen, vervallen de oude cijfers behaald in leerjaar 4. Zij doen alle vakken opnieuw. De 
beoordelingen uit leerjaar 3 blijven wel staan. Een uitzondering hierop vormt het resultaat van de 
rekentoets. 
 
Het schoolexamenwerk wordt tenminste bewaard tot de schoolexamencijfers door de kandidaat 
en/of ouders/verzorgers zijn ondertekend en vastgesteld en tot het gehele SE is afgesloten. Per 
schooljaar 2019-2020 zal hiervoor een aparte opslagruimte worden ingericht. Deze ruimte wordt 
beheerd door de examencommissie. 
 
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 examencommissie een 
beslissing en zorgt ervoor dat alle betrokkenen tijdig op de hoogte worden gesteld. 
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9. De centrale examens 
 
Het centraal examen wordt afgenomen volgens de artikelen 36 t/m 46 van het Eindexamenbesluit 
VO. Daarin is ook opgenomen hoe de score en het eindcijfer van het centraal examen worden 
vastgesteld. Het Eindexamenbesluit VO staat op het internet en is op te vragen bij het 
examensecretariaat van de school.  
 
Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die geen regulier centraal examen afleggen, maar 
zich kwalificeren op niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs, geldt de Onderwijs- en 
Examenregeling van het middelbaar beroepsonderwijs of het convenant dat vmbo-school en mbo-
opleiding ten aanzien van deze leerlingen hebben afgesloten. Dit convenant ligt ter inzage bij de 
directeur. Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak. Het eerste en tweede 
tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste 
leerjaar afgenomen door het College voor Toetsen en Examens.  
 
Het College voor Toetsen en Examens kan vakken aanwijzen waarin -wegens het zeer geringe aantal 
kandidaten- het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor 
Toetsen en Examens. Het College voor Toetsen en Examens kan bepalen dat een examen wordt 
afgenomen op een tijdstip dat is gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak. 
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
 
10. Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)  
 
Aan het eind van leerjaar 3 doen leerlingen in de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte 
leerweg (vmbo-bb en vmbo-kb) het CSPE-examen in het profielvak Dienstverlening en Producten. 
Samen met het schoolexamencijfer voor dit vak levert dat een eindcijfer op.  
 
Als een leerling voor het profielvak een eindcijfer 5 of lager behaalt, doet de leerling in leerjaar 3 mee 
aan de herkansing voor het vak. Hij mag dan zijn hele CSPE of een deel daarvan herkansen. De 
leerling heeft dan niet meer de mogelijkheid om in leerjaar 4 dit vak nog eens te herkansen.  
 
De leerlingen doen de volgende profielvakken: 

 Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever, 

 Presenteren, promoten en verkopen, 

 Een product maken en verbeteren en 

 Multimediale producten maken. 
 
Het gemiddelde van de eindcijfers van deze vier profielvakken is het SE-cijfer voor het 
beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten. 
 
In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
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11. De zak- slaagregeling 
 
De aangepaste zak-slaagregeling is te vinden op www.examenblad.nl. 
 
 
12. Extra vak 
 

Als een kandidaat in meer dan het voorgeschreven minimumaantal vakken aan het examen heeft 

deelgenomen en is hij of zij afgewezen, dan wordt nagegaan of door weglating van één of meer 

vakken een lijst kan worden samengesteld die aan de voorschriften ten aanzien van de samenstelling 

van het vakkenpakket voldoet en waarmee de kandidaat voldoet aan de eisen om te slagen. In dat 

geval wordt vastgesteld dat de kandidaat geslaagd is. Indien daarbij meerdere keuzemogelijkheden 

zijn, doet de examencommissie aan de kandidaat een voorstel en maakt de kandidaat een keuze. 

Wanneer de kandidaat niet binnen 4 dagen op het voorstel heeft gereageerd, wordt het voorstel van 

de examencommissie bindend. 

 

 

13. Herkansing Centraal Examen 
 

Elke kandidaat heeft het recht op deelname aan de herkansing voor ten hoogste één vak. 

Voorwaarde is wel dat de kandidaat in het betreffende vak en programma het schoolexamen heeft 

afgesloten.  

 

Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afleggen van eindexamen in 

een vak op hoger niveau dan het niveau van de schoolsoort of leerweg van inschrijving, stelt de 

examencommissie de kandidaat in de gelegenheid in dat vak alsnog het eindexamen af te leggen van 

die schoolsoort of leerweg. 

 

Elke kandidaat in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo heeft daarnaast het recht 

op herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht 

programma. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen bestaat uit het 

opnieuw afleggen van deze toets of van een of meer onderdelen daarvan.  

 

Herkansing vindt plaats in het tweede tijdvak, of in het derde tijdvak voor die kandidaten die in het 

tweede tijdvak nog voor het eerst delen van het examen afleggen. Wie in het derde tijdvak nog voor 

het eerst delen van het examen aflegt, komt niet in aanmerking voor herkansing. Indien de 

herkansing plaatsvindt, geldt het hoogste van beide behaalde cijfers als definitief cijfer voor het 

centraal schriftelijk examen.   

 

Bij herkansing van onderdelen van het praktische deel van het CSPE geldt de score van de herkansing 

en niet de hoogste score. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 

Vervolgens telt het hoogste van de twee totaalscores (cijfer eerste afname en cijfer herkansing) mee 

als definitief cijfer voor het centraal examen.  
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Aanmelding voor een herkansing voor het tweede tijdvak, met vermelding van het vak, waarin 

herkanst wordt, moet schriftelijk worden ingediend bij de examencommissie vóór een door de 

examencommissie te bepalen tijdstip. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de 

uitslag definitief vastgesteld en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. Na afloop 

van een herkansing in het voorlaatste leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat 

bekend gemaakt. 

 

In het schooljaar 2019-2020 gelden i.v.m. de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de 
centrale examens, andere deadlines voor het afronden van het schoolexamen. Ook het eindcijfer 
komt op een andere wijze tot stand. Betrokkenen worden tijdig per brief, via de 
mentor/vakdocent/examencommissie en via de schoolwebsite geïnformeerd. Meer informatie 
hierover is te vinden in de bijlage. 
 

 
14. De examencommissie Pascal Zuid, commissie beroep examenbeslissingen ZAAM 
 
De examencommissie Pascal /zuid bestaat uit de volgende leden:  

 Dhr. H. Klootsema (examensecretaris).  

 Dhr. M. Pietryga (examensecretaris). 

 Mevr. F. Doeves  (examensecretaris). 

 Dhr. M. Groenheiden (teamleider bovenbouw en lid examencommissie).  

 Dhr. M. el Jaouhari (directeur Pascal Zuid en voorzitter examencommissie). 

De leden van de examencommissie zijn per mail te bereiken op examencommissie@pascalzuid.nl. 
Dhr. Klootsema, dhr. Pietryga en mevr. Doeves zijn voor praktische zaken het eerste aanspreekpunt 
voor personeel. Ouders en leerlingen kunnen met hun vragen in de eerste plaats terecht bij de 
mentor. Ook kunnen zij via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met de examencommissie. 
 
Een kandidaat of zijn vertegenwoordiger(s) die in beroep wil gaan tegen een beslissing van de 
examencommissie Pascal Zuid, kan zich richten tot de Commissie van Beroep voor 
examenbeslissingen. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat de beslissing ter kennis van de 
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld. Het adres is: 
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam.  
 
Wat betreft de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website: 
http://zaam.nl/overzaam/beleid-en-reglementen/reglementen/  
 
De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken, c.q. tien werkdagen, 
volgende op de datum van het beroep, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd heeft verlengd 
met ten hoogste twee weken.  
 
De Commissie van Beroep deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, en bij 
minderjarigheid aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, aan de directeur en aan de 
Onderwijsinspectie.  

mailto:examencommissie@pascalzuid.nl
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Bijlagen:  
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Bijlage 1: Examenreglement ZAAM 
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Bijlagen: Communicatie ouders/leerlingen i.v.m. Coronamaatregelen en Examinering 
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Bijlage 2: Brief ouders en leerlingen leerjaar 4: Centrale examens gaan niet door 
 
Aan de ouders van leerlingen in leerjaar 4 
 
Zaandam, 24 maart 2020 
 
Betreft: Centrale Examens gaan niet door 
 
Beste ouders van leerlingen in het examenjaar, beste leerling, 
 
Vandaag werd bekend dat het ministerie heeft besloten dat de centrale examens dit schooljaar niet 
doorgaan. Dit is één van de maatregelen die is getroffen om de corona-uitbraak af te remmen. Dit is 
een heftige beslissing voor alle leerlingen in leerjaar 4 van onze school. Zij hebben zich de afgelopen 
jaren voorbereid op het centrale examen en nu gaan zaken toch anders dan gepland.  
 
Uiteraard doen wij er op school alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen toch hun diploma 
kunnen halen en zich kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. Middels deze brief lichten wij 
toe wat het ministerie exact heeft besloten en wat dat voor gevolgen heeft voor onze leerlingen. 
 
 
Wat is er besloten? 
 

 De centrale examens gaan niet door. 
 

 De schoolexamens (PTA-toetsen) gaan wel door.  
 

 Met de resultaten van je schoolexamens wordt bepaald of je slaagt of zakt. Hoe dit gebeurt 
komt te staan in een landelijke regeling. Dat weten we dus uiterlijk op 6 april 2020.  
 

 De scholen krijgen langer de tijd om de schoolexamens af te ronden, zodat de toetsen 
bijvoorbeeld in kleine groepjes kunnen worden afgenomen en ook rekening gehouden kan 
worden met kinderen die ziek zijn of in quarantaine moeten.  
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Wat betekent dit voor onze leerlingen? 
 

 We gaan als school door met het uitvoeren van de schoolexamens zoals beschreven in de 
vorige brief. Wanneer toetsen nog gemaakt moeten worden, dan wordt uw kind door de 
mentor en/of vakdocent geïnformeerd over de afnamedatum, de wijze van toetsen 
(schriftelijk, mondeling, werkstuk), enz.  Dit geldt ook voor toetsen die uw zoon/dochter nog 
moet inhalen.  
 

 Waar mogelijk nemen we de schoolexamens op afstand af. 
 

 Voor de uitvoering van de schoolexamens gelden de RIVM-maatregelen en aanvullende 
schoolspecifieke richtlijnen: 

a. Docenten en leerlingen moeten klachtenvrij zijn. 
b. We hanteren bij afname op school een afstand van 1,5 meter tussen leerlingen en 

medewerkers. 
c. We zorgen er samen voor dat er in de hal, in de gangen en op het schoolplein geen 

groepjes gevormd worden en dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. 
 

Ziek of thuisquarantaine 

 
Is uw zoon of dochter ziek of zit uw zoon of dochter in thuisquarantaine? Dan is er de mogelijkheid 
om het schoolexamen later in te halen. We plannen hiervoor inhaalmomenten. 
 
 
Wat weten we nog niet en waarover ontvangt u daarom later informatie? 
 

 Uiterlijk 6 april horen we hoeveel langer we de tijd krijgen voor het schoolexamen. De exacte 

deadline volgt dus nog.  

 

 Er komt nog een landelijke regeling waarin staat hoe wij als scholen moeten beslissen of een 

leerling geslaagd of gezakt is. 

 

 Er komt een regeling voor het kunnen herkansen van een vak.   

 

 Er komt een regeling voor het kunnen aantekenen van beroep als u het niet eens bent met 

een beslissing van de school.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

mentor van uw kind. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mohamed el Jaouhari  
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Bijlage 3: Brief ouders i.v.m. annulering CSPE 
 
Aan de leerlingen uit 3 vmbo-bb en 3 vmbo-kb en hun ouders 
 
 
Betreft: Geen examen beroepsgericht (CSPE) in leerjaar 3 
  
Zaandam, 22 april 2020 
 
Geachte ouders, beste leerling, 
 
In de brief van 25 maart 2020 hadden wij u bericht dat de praktijkexamens in leerjaar 3 (CSPE) i.v.m. 
de coronamaatregelen voorlopig zouden worden uitgesteld. Deze week is bekend geworden dat deze 
examens definitief zijn geannuleerd. 
 
Dit heeft de volgende gevolgen voor uw kind: 
 
Alle leerlingen in leerjaar 3 uit de klassen 3AB en 3AK doen definitief geen praktijkexamen (CSPE) 
meer voor het beroepsgericht vak D&P. Dit betekent dat het behaalde eindcijfer van het 
schoolexamen (PTA-toetsen/onderdelen) tevens het eindcijfer voor het profielvak D&P is.  
 
Dit cijfer telt volgend jaar als eindcijfer mee in de Slaag-zakregeling. 
 
Op dit moment wordt onderzocht welke leerlingen nog toetsen hebben open staan. Deze moeten 
direct na de meivakantie worden ingehaald. Hierover wordt elke leerling persoonlijk geïnformeerd en 
zij kunnen hiervoor naar school worden geroepen.  
 
Op 4 juni (landelijke uitslagdag examens) maken we ook aan deze leerlingen bekend of zij het 
profielvak voldoende hebben afgerond. Als dit niet het geval is, mogen zij deelnemen aan de landelijk 
herkansingsregeling en kunnen zij in juni een resultaatverbeteringstoets maken.  
 
Met vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 
 
We wensen jullie veel succes met het afronden van je schoolexamens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mohamed el Jaouhari   
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Bijlage 4: Brief 4 vmbo-bb/kb i.v.m. aangepaste Slaag-zakregeling 
 
Aan de leerlingen uit 4 vmbo-bb en 4 vmbo-kb en hun ouders 
 
Betreft: informatie over de aangepaste Slaagzakregeling 2019-2020 
  
Zaandam, 9 april 2020 
 
Geachte ouders, beste leerling, 
 
Gisteren is de slaagzakregeling voor schooljaar 2019-2020 bekend gemaakt. We hebben  de 
belangrijkste informatie uit deze slaagzakregeling voor jullie op een rijtje gezet. 
 

Vmbo-bb en vmbo-kb: 
 

 Het gemiddelde schoolexamencijfer is tevens het eindcijfer voor een vak.  
 

 Als je in een eerder jaar al een vak hebt afgesloten met een centraal examen of een CSPE, 
dan moet de school dat cijfer wél gebruiken om jouw eindcijfer in dat vak te bepalen. 
 

 Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 
 

 Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor de 
individuele vakken van het combinatiecijfer (keuzevakken Allround). 
 

 Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV voldoende of goed hebt 
gehaald. 
 

 Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan één van de 
volgende eisen: 

o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

 

 Het combinatiecijfer is het gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte 
keuzevakken. Het combinatiecijfer moet mag niet lager zijn dan een 4. Ook voor de 
afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken mag je niet lager dan een 4 halen. 

 
Het eindcijfer van het SE wordt afgerond naar een geheel getal. Bij een getal achter de komma wordt 
naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 is. Bij een 5 wordt er afgerond 
naar boven. Een 5,49 of lager wordt dus een 5, en een 5,50 of hoger een 6. 
 
We zijn nu druk bezig met het afronden van het schoolexamen. Dit dient vóór 4 juni te zijn afgerond. 
Op 4 juni maken wij de uitslag officieel bekend. 
 
De datum voor de diploma-uitreiking is nog niet bekend. We zullen rekening moeten houden met de 
richtlijnen van de RIVM, dus het kan zijn dat de vorm anders is dan dat we gewend zijn. 
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Herkansingen: 
 
Leerlingen die hun gemiddelde SE-cijfer willen verbeteren, kunnen hiervoor na 4 juni zogenaamde 
resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) maken. Deze toetsen gaan over het gehele PTA van het 
betreffende vak.  
 
Het resultaat van de RV-toets telt voor 50% mee. Het eerder behaalde resultaat van de SE-toets telt 
ook voor 50% mee. Samen vormen ze het nieuwe eindcijfer.  
 

 RV-toetsen worden afgenomen in de periode vanaf 5 juni t/m start zomervakantie (3 juli). 
 

 Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken een RV-toets maken. Voor vmbo-bb en vmbo-
kb leerlingen geldt dat zij maximaal twee RV-toetsen mogen maken van AVO-vakken en nog 
een extra RV-toets voor een beroepsgericht vak. 
  

Meer informatie vind u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-
2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020 en op onze website.  
 
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact met je mentor. 
 
We wensen jullie veel succes met het afronden van je schoolexamens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mohamed el Jaouhari   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020
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Bijlage 5: Brief 4 vmbo-gl/tl i.v.m. aangepaste Slaag-zakregeling 
 
 
Aan de leerlingen uit 4 vmbo-gl/tl en hun ouders 
 
 
Betreft: Informatie over de aangepaste slaagzakregeling 2019-2020 
  
Zaandam, 9 april 2020 
 
Geachte ouders, beste leerling, 
 
Gisteren is de slaagzakregeling voor schooljaar 2019-2020 bekend gemaakt. We hebben  de 
belangrijkste informatie uit deze slaagzakregeling voor jullie op een rijtje gezet. 
 
Vmbo-gl en vmbo-tl: 
 

 Het gemiddelde schoolexamencijfer is tevens het eindcijfer voor een vak. 
 

 Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 
 

 Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald.  

 

 Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV en het profielwerkstuk alle drie 
voldoende of goed hebt gehaald. 
 

 Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan één van de 
volgende eisen: 

o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 

o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 
 

 Verder moet je een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer. 

 
Het eindcijfer van het SE wordt afgerond naar een geheel getal. Bij een getal achter de komma wordt 
naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 is. Bij een 5 wordt er afgerond 
naar boven. Een 5,49 of lager wordt dus een 5, en een 5,50 of hoger een 6. 
 
We zijn nu druk bezig met het afronden van de schoolexamens. Dit dient vóór 4 juni te zijn afgerond. 
Op 4 juni maken wij de uitslag officieel bekend. 
 
De datum voor de diploma-uitreiking is nog niet bekend. We zullen rekening moeten houden met de 
richtlijnen van de RIVM, dus het kan zijn dat de vorm anders is dan dat we gewend zijn. 
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Herkansingen: 
 
Leerlingen die hun gemiddelde SE-cijfer willen verbeteren, kunnen hiervoor na 4 juni zogenaamde 
resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) maken. Deze toetsen gaan over het gehele PTA van het 
betreffende vak.  
 
Het resultaat van de RV-toets telt voor 50% mee. Het eerder behaalde resultaat van de SE-toets telt 
ook voor 50% mee. Samen vormen ze het nieuwe eindcijfer.  
 

 RV-toetsen worden afgenomen in de periode vanaf 5 juni t/m start zomervakantie (3 juli). 
 

 Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken een RV-toets maken.  
  

Meer informatie vind u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-
2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020 en op onze website. 
 
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact met je mentor. 
 
We wensen jullie veel succes met het afronden van je schoolexamens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mohamed el Jaouhari   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020
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Bijlage 6: Brief wijziging herkansingsregeling en opgave herkansingen 
 
Aan de leerlingen uit leerjaar 4 en hun ouders  

  
Betreft: aanmelden herkansingen schoolexamens P6 en P7  

  
Zaandam, 8 april 2020.  
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  
 
Zoals eerder bericht is het eindcijfer van de leerlingen in leerjaar 4 dit jaar i.v.m. het vervallen van de 
Centraal Examens uitsluitend gebaseerd op de schoolexamens (PTA-toetsen).  

  
Omdat ook de PTA’s zijn aangepast (sommige toetsen zijn geschrapt omdat de eindtermen al in 
eerdere PTA-onderdelen zijn getoetst en we leerlingen niet onnodig vaak in grote groepen op school 
willen laten komen), is in overleg met de MR besloten ook het examenreglement (onderdeel: 
herkansingen) aan te passen. Zo voorkomen we dat de leerlingen nadeel ondervinden van deze 
wijzigingen in het PTA.  
 
De herkansingsregeling is nu als volgt: 
  

 Iedere leerling krijgt de mogelijkheid om alsnog maximaal één PTA-toets per vak uit periode 
6 te herkansen (indien de leerling die herkansing nog niet heeft gebruikt), én   
  

 Iedere leerling krijgt de mogelijkheid om alsnog maximaal één PTA-toets per vak uit periode 
7 te herkansen.   

  
Voor de beroepsgerichte keuzevakken wachten we af tot alles gemaakt is de komende week. Info 
daarover volgt later.  

  
Aanmelden:  
Alle leerlingen melden zich aan voor een herkansing en maken hun keuze via onderstaande link: 

   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=77zaCunolkGNNMapniq849yekmpd59dBov1
zwzVkvZtUNjFOWDRSS0NVNkNQOFcxOUI4QThFRk9WMC4u  

  
De online link staat open tot 10 april 23:30 uur.  
 
Als uw zoon/dochter zich niet voor de deadline heeft aangemeld via deze link ziet hij/zij formeel af 
van deelname aan de herkansingen.  

  
Het aangepaste PTA en examenreglement zijn te vinden op de website van Pascal Zuid. 

  
Met vriendelijke groet,  
 
Mohamed el Jaouhari   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=77zaCunolkGNNMapniq849yekmpd59dBov1zwzVkvZtUNjFOWDRSS0NVNkNQOFcxOUI4QThFRk9WMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=77zaCunolkGNNMapniq849yekmpd59dBov1zwzVkvZtUNjFOWDRSS0NVNkNQOFcxOUI4QThFRk9WMC4u
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Bijlagen: Interne procedures en communicatie  
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Bijlage 7: Formulier melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-onderdeel 
 

Gegevens docent 

Naam docent + docentcode:  

Vak:  

 

Informatie PTA-onderdeel 

Omschrijving PTA-onderdeel:  

Kolomnummer Magister:  

status (aankruisen): o Eerste afname (klassikaal/hele groep) 
o Inhaalonderdeel 
o Herkansing 

Datum afname:  

Lesuur/tijd:   

 

Gegevens betrokken leerling (bij meerdere leerlingen: graag voor iedere leerling aparte melding) 

Naam:  

Klas/groep:  

Mentor:  

 

Beschrijving mogelijke onregelmatigheid 

Mogelijke onregelmatigheid 
i.v.m. (aankruisen) 
 
Bij anders: graag zo feitelijk en 
concreet mogelijk beschrijven:  
Wat is er gebeurd?  
Waar?  
Hoe?  
Wie was erbij/heeft het gezien? 
Enz. 

o Absentie leerling 
o Anders, nl: 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 

 

Wijze van afhandelen docent 

Welke acties zijn al gedaan 
na de constatering van de 
mogelijke onregelmatigheid? 
 
Bijv. toets af laten maken op 
ander blad, laat inhaalwerk 
onder voorbehoud ingenomen, 
enz. 

o n.v.t. 

o Ik heb als volgt gehandeld: 

__________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
Naam docent: __________________________ Handtekening: ____________________________ 
 
Na invullen graag inleveren bij de receptie! 
 

Bij melding i.v.m. absentie: 
Controle presentiecoördinator: 

o Geoorloofde afwezigheid 
o Ongeoorloofde afwezigheid 

Paraaf: 

 
Zie achterzijde voor afspraken m.b.t. afname PTA-onderdelen 
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Uit het examenreglement: samenvatting afspraken m.b.t. afname PTA-onderdelen 
 

1. Leerlingen krijgen altijd minimaal 1 week van tevoren definitief te horen wanneer het PTA-onderdeel wordt afgenomen.  

 

2. Per dag worden maximaal 2 reguliere PTA-onderdelen afgenomen.  

 

3. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij op tijd in de toetsruimte aanwezig is en de juiste spullen bij zich heeft. 

 

4. Bij afname gaat een presentielijst rond die door de leerlingen wordt getekend. Deze presentielijst wordt ingenomen door de 
docent en samen met het ingeleverde werk bewaard. 
 

5. Tijdens de afname houdt de leerling zich aan de regels die gelden bij afname van PTA-toetsen: 

 Bij aanvang tekent de leerling de presentielijst. Deze wordt samen met de beoordeelde toetsen bewaard. 

 Mobiele telefoons moeten voor aanvang van de toets worden opgeborgen en mogen niet gebruikt worden totdat de docent het 

werk van alle leerlingen heeft ingenomen en heeft aangegeven dat de toets is afgelopen. Ook smartwatches (horloges) mogen 

niet gedragen en/of gebruikt worden in de toetsruimte. 

 Bij schriftelijke toetsen: de toetsen en al het gebruikte materiaal (ook kladpapier) moet worden ingeleverd. 

 Tijdens de toets mag niet gesproken worden, behalve als dat onderdeel is van de toets. 

 Bij schriftelijke toetsen: Als de leerling klaar is met de toets legt hij/zij de papieren ondersteboven op de hoek van de tafel en 

wacht hij/zij totdat de docent het ophaalt.  

 Eten en drinken is niet toegestaan tijdens de toetsen. 

 Tijdens de toets kunnen leerlingen niet naar het toilet. 

 Wanneer de leerling klaar is blijft de leerling zitten totdat de toets is afgelopen. De leerling mag de toetsruimte alleen verlaten 

wanneer de docent dit aangeeft. 

 Wanneer een leerling laat is, geldt dat een leerling nog kan worden toegelaten tot de toets totdat 25% van de totale toetstijd 

verstreken is. De gestelde eindtijd blijft echter gelijk. Bij bepaalde toetsen (kijk- en luistertoetsen, mondelingen) kan hiervan 

worden afgeweken. De docent geeft bij het opgeven van de toets aan of dit het geval is. 

 5 minuten voor het einde van de toetstijd wordt dit gemeld door de docent. 

 Andere regels dan de bovenstaande worden vooraf door de docent gemeld. Ook geeft de docent tijdig aan wanneer (één van) 

bovenstaande regels die niet van toepassing is/zijn. 

 

6. Bij vermoeden van onregelmatigheden: 

 Wanneer de docent tijdens een (schriftelijke) toets het vermoeden heeft dat er sprake is van een onregelmatigheid (leerling 

houdt zich niet aan de eerdergenoemde regels, leerling maakt zich schuldig aan bedrog/fraude, enz.) dan neemt hij/zij het werk 

van de leerling in en mag de leerling het werk afmaken op een ander blaadje (onder voorbehoud: in afwachting van het besluit 

van de examencommissie). Op beide producten maakt de docent een notitie van de gebeurtenis. De docent meldt de 

onregelmatigheid bij de examencommissie middels het formulier: Melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-onderdeel.  

 Bij afwezigheid van de leerling tijdens het PTA-onderdeel handelt de docent op dezelfde wijze als bij een vermoeden van een 

onregelmatigheid. De afwezigheid van de leerling wordt direct door de docent in Magister ingevoerd (bij: presentie) en bij de 

beoordeling wordt voor dat onderdeel in Magister voorlopig inhalen (inh) ingevoerd (onder voorbehoud: in afwachting van het 

besluit van de examencommissie). De docent meldt de onregelmatigheid bij de examencommissie middels het formulier: 

Melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-onderdeel.  

 Bij het niet ontvangen van werk van de leerling op de datum van de deadline, handelt de docent op dezelfde wijze als bij een 

vermoeden van een onregelmatigheid. De docent meldt de onregelmatigheid bij de examencommissie middels het formulier: 

Melding mogelijke onregelmatigheid bij PTA-onderdeel.  

In geval van een vermoeden van een onregelmatigheid, kan een leerling aan ingeleverd (en in sommige gevallen: voorlopig door 
de docent nagekeken en beoordeeld) werk geen rechten ontlenen. Het besluit van de examencommissie is bepalend. 
 

7. Het onderdeel wordt uiterlijk 10 werkdagen na afname door de docent beoordeeld en in Magister verwerkt. In geval van 
onvoorziene zaken kan hiervan worden afgeweken. 
 

8. Een eenmaal gemaakt werk kan achteraf niet meer door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden ongeldig worden 
verklaard. 
 

9. De leerling heeft recht op inzage van de toets en kan daar, wanneer dit niet gedurende de les gebeurt, een afspraak voor 

plannen met de vakdocent. 

 

10. M.i.v. schooljaar 2019-2020 worden alle gemaakte PTA-toetsen centraal bewaard. De vakdocent plaatst de gemaakte toetsen, 

een aanwezigheidsoverzicht, de originele toets, de normering en een voorblad met toetsinformatie in een insteekhoes en 

plaatst deze binnen twee (2) weken na afname in de PTA-kast. De toetsen worden nog twee maanden na de diplomering van 

het betreffende cohort bewaard (1 oktober).  
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Bijlage 8: Brief meerdere gemiste PTA-toetsen 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
<naam leerling> 
<adres leerling> 
<Postcode, woonplaats leerling> 
 
Betreft: zorg afronding schoolexamen i.v.m. meerdere gemiste PTA-toetsen 
 
Datum: Zaandam, <datum> 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
U ontvangt deze brief omdat uw zoon/dochter een aantal PTA-toetsen nog niet heeft gemaakt. 
Daarmee loopt hij/zij het risico niet deel te mogen nemen aan het centraal examen in mei 2020 en 
dus dit schooljaar ook geen diploma kan halen. 
 
Om toegelaten te worden tot het centraal examen, dient iedere leerling namelijk te voldoen aan de  
voorwaarden die zijn beschreven in het schoolexamenreglement van Pascal Zuid en in het 
bovenschoolse regelement van Stichting ZAAM. Eén van de voorwaarden is dat de leerling het 
schoolexamen (alle PTA-toetsen) vóór aanvang van het centraal examen moet hebben afgerond.  
 
Wij attenderen u en uw zoon/dochter erop dat hij/zij tot 1 april 2020 de tijd heeft om de gemiste 
toetsen in te halen.  
 
Het betreft hierbij uiteraard alleen de toetsen waarvan de examencommissie heeft besloten dat die 
mogen worden ingehaald. Wanneer er sprake is van een onregelmatigheid (ongeoorloofd afwezig bij 
een toets, spieken, enz.), mag de toets niet worden ingehaald en ontvangt u daar als ouder een 
aparte brief over.  
 
De leerkrachten zetten zich dagelijks in om uw kind o.a. zo goed mogelijk voor te bereiden op het 
eindexamen en rekenen daarbij op uw hulp en op de inzet van uw kind. 
 
Met vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind. 
 
Hoogachtend, 
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Bijlage 9: Brief voornemen toekennen cijfer 1 i.v.m. absentie 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
<Naam> 
<Adres> 
<Postcode+ plaats> 
 
 
Betreft: Voornemen toekennen cijfer 1,0 vanwege onregelmatigheid 
 
 
Dossiernummer: <dossiernummer> 
 
Zaandam, <datum> 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor PTA-toetsen in leerjaar 3 en 4 geldt dat deze onderdeel zijn van het schoolexamen. Bij afname 
worden derhalve de procedures gevolgd zoals beschreven in het schoolexamenreglement van Pascal 
Zuid.  
 

 Op (datum) tijdens het vak (vak) is een onregelmatigheid geconstateerd: Ongeoorloofde 

absentie van uw zoon/dochter. 

 

De examencommissie heeft mij, na het volgen van de vastgestelde procedure omtrent 
onregelmatigheden, geadviseerd om de volgende maatregel te nemen: Toekennen cijfer 1,0 voor het 
desbetreffende PTA-onderdeel. Voor de afwezigheid van uw zoon was namelijk geen geldige reden 
bij ons bekend. 
 
Hierbij laat ik u weten dat ik voornemens ben dit advies over te nemen.  
 
U wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief uw zienswijze  te 
mailen naar: examencommissie@pascalzuid.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 
 
Bij geen bericht zal het cijfer binnen twee weken ingevoerd worden in Magister. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
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Bijlage 10: Brief voornemen toekennen cijfer 1 i.v.m. PTA-opdracht niet/te laat ingeleverd 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
<Naam> 
<Adres> 
<Postcode+ plaats> 
 
 
Betreft: cijfer één (1) toegekend  
 
 
Dossiernummer: <dossiernummer> 
 
Zaandam, <datum> 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor PTA-toetsen in leerjaar 3 en 4 geldt dat deze onderdeel zijn van het schoolexamen. Bij afname 
worden derhalve de procedures gevolgd zoals beschreven in het schoolexamenreglement van Pascal 
Zuid.  
 
Tijdens het onderdeel PTA <vak en naam toets> is de volgende onregelmatigheid geconstateerd: Uw 
kind heeft zijn/haar opdracht niet binnen de gestelde termijn ingeleverd. 
 
De examencommissie heeft mij, na het volgen van de vastgestelde procedure omtrent 
onregelmatigheden, geadviseerd om de volgende maatregel te nemen: Toekennen cijfer 1,0 voor het 
desbetreffende PTA-onderdeel. Het verslag van uw kind is niet binnen de gestelde termijn 
ingeleverd. 
 
Hierbij laat ik u weten dat ik voornemens ben dit advies over te nemen.  
 
U wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief uw zienswijze  te 
mailen naar: examencommissie@pascalzuid.nl, onder vermelding van het dossiernummer. 
 
Bij geen bericht zal het cijfer binnen twee weken ingevoerd worden in Magister. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
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Bijlage 11: Brief voornemen toekennen cijfer 1 i.v.m. PTA-opdracht LO niet ingeleverd 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
 
 
Betreft: Voornemen toekennen cijfer 1,0 vanwege onregelmatigheid 
 
Dossiernummer:  
 
Datum: Zaandam, 15 april 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Op 3 juni wordt bekend gemaakt welke leerling geslaagd is en welke leerling (nog) niet. Vooraf dient 
iedere leerling te voldoen aan de  voorwaarden die zijn beschreven in het schoolexamenreglement 
van Pascal Zuid en in het bovenschoolse regelement van Stichting ZAAM. Eén van de voorwaarden is 
dat de leerling alle onderdelen uit het PTA (schoolexamen) moet hebben afgerond. Dat is bij uw kind 
nog niet het geval. 
 
Uw kind heeft namelijk een (extra) opdracht gekregen voor het vak LO omdat hij/zij niet heeft 
kunnen deelnemen aan een aantal lessen/niet heeft deelgenomen aan een aantal lessen. Met uw 
kind was afgesproken dat deze opdracht uiterlijk 8 april 2020 bij de docent ingeleverd moest zijn. Dat 
is helaas niet gebeurd. 
 
Voor deze opdracht geldt dat deze onderdeel is van het schoolexamen. Bij afname worden derhalve 
de procedures gevolgd zoals beschreven in het schoolexamenregelement van Pascal Zuid. De 
examencommissie heeft mij, na het volgen van de vastgestelde procedure omtrent 
onregelmatigheden, geadviseerd om de volgende maatregel te nemen:  
 
Toekennen cijfer 1,0 voor het desbetreffende PTA-onderdeel. Het verslag van uw kind is niet 
binnen de gestelde termijn ingeleverd. 
 
Hierbij laat ik u weten dat ik voornemens ben dit advies over te nemen.  
 
U wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief uw zienswijze  te 
mailen naar: examencommissie@pascalzuid.nl, onder vermelding van het dossiernummer. Bij geen 
bericht zal het cijfer één (1) ingevoerd worden in Magister. 
 
Indien uw kind gebruik wil maken van de herkansingsmogelijkheid (zie het examenreglement), dan 
kan hij/zij hierover contact opnemen met zijn/haar mentor of de vakdocent LO. De deadline voor het 
inleveren van de herkansingsopdracht is woensdag 22 april 2020.  
 
Ten slotte zou ik u erop willen attenderen dat het niet inleveren van de opdracht zonder geldige 
reden betekent dat uw kind dit jaar geen diploma kan halen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
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Bijlage 12: Brief besluit toekennen cijfer 1 definitief: geen bezwaar ontvangen 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
<Naam> 
<Adres> 
<Postcode+ plaats> 
 
 
Betreft: cijfer één (1) toegekend  
 
Dossiernummer: <dossiernummer> 
 
Zaandam, <datum> 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor PTA-toetsen in leerjaar 3 en 4 geldt dat deze onderdeel zijn van het schoolexamen. Bij afname 
worden derhalve de procedures gevolgd zoals beschreven in het schoolexamenreglement van Pascal 
Zuid.  
 
U heeft eerder van ons een brief ontvangen met bovengemeld dossiernummer waarin wij het 
voornemen hebben uitgesproken het cijfer één (1) toe te kennen voor een PTA-toets.  
 
Ons voornemen was gebaseerd op het volgende: 
Uw kind was tijdens een geplande PTA-toets niet aanwezig. Voor de afwezigheid van uw kind tijdens 
de toets was geen geldige reden bij ons bekend.  
 
Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om, uiterlijk binnen vijf dagen na dagtekening van de brief, 
uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. U heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
 
Dit betekent dat wij het cijfer één (1) zullen toekennen en dat uw kind de PTA-toets niet mag 
inhalen. 
 
We zouden u graag nog willen attenderen op het volgende: 
 
Wanneer er wordt voldaan aan de criteria voor een herkansing (zie examenreglement), dan kan uw 
kind daar uiteraard nog gebruik van maken. Hij/zij kan hierover contact opnemen met de vakdocent. 
 
Verder kan het zijn dat de toets, in afwachting van het besluit van de examencommissie, onder 
voorbehoud door uw kind inmiddels is gemaakt.  
 

o Als uw kind voldoet aan de herkansingscriteria, dan zal het behaald resultaat van de 

gemaakte toets ingevoerd worden als herkansingscijfer. 

 
o Indien er niet wordt voldaan aan de herkansingscriteria (bijvoorbeeld omdat uw kind 

voor die periode zijn/haar herkansingsmogelijkheid al heeft gebruikt), dan blijft het 

cijfer één (1) staan en wordt het resultaat van de onder voorbehoud gemaakte toets 

niet ingevoerd. 
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Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u beroep aantekenen. Dit doet u door binnen 
vijf werkdagen na dagtekening van deze brief een brief met uw bezwaar te sturen naar de Commissie 
van Beroep. Deze brief kunt u sturen naar: 
 
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM 
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens uw kind veel succes met de 
afronding van het schoolexamen. 
 

 
Hoogachtend, 
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Bijlage 13: Brief besluit toekennen cijfer 1 i.v.m. definitief: bezwaar ongegrond verklaard 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
<Naam> 
<Adres> 
<Postcode+ plaats> 

 
 
Betreft: cijfer één (1) toegekend i.v.m. ongegrond bezwaar 
 
 
Dossiernummer: <dossiernummer> 
 
Zaandam, <datum> 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor PTA-toetsen in leerjaar 3 en 4 geldt dat deze onderdeel zijn van het schoolexamen. Bij afname 
worden derhalve de procedures gevolgd zoals beschreven in het schoolexamenreglement van Pascal 
Zuid.  
 
U heeft eerder van ons een brief ontvangen met bovengemeld dossiernummer waarin wij het 
voornemen hebben uitgesproken het cijfer één (1) toe te kennen voor een PTA-toets.  
 
Ons voornemen was gebaseerd op het volgende: 
Uw kind was tijdens een geplande PTA-toets niet aanwezig. Voor de afwezigheid van uw kind tijdens 
de toets was geen geldige reden bij ons bekend.  
 
Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om, uiterlijk binnen vijf dagen na dagtekening van de brief, 
uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. U heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en wij 
hebben uw bezwaar als ongegrond beoordeeld.  
 
Dit betekent dat wij het cijfer één (1) zullen toekennen en dat uw kind de PTA-toets niet mag 
inhalen. 
 
We zouden u graag nog willen attenderen op het volgende: 
 
Wanneer er wordt voldaan aan de criteria voor een herkansing (zie examenreglement), dan kan uw 
kind daar uiteraard nog gebruik van maken. Hij/zij kan hierover contact opnemen met de vakdocent. 
 
Verder kan het zijn dat de toets, in afwachting van het besluit van de examencommissie, onder 
voorbehoud door uw kind inmiddels is gemaakt.  
 

o Als uw kind voldoet aan de herkansingscriteria, dan zal het behaald resultaat van de 

gemaakte toets ingevoerd worden als herkansingscijfer. 

 
o Indien er niet wordt voldaan aan de herkansingscriteria (bijvoorbeeld omdat uw kind 

voor die periode zijn/haar herkansingsmogelijkheid al heeft gebruikt), dan blijft het 

cijfer één (1) staan en wordt het resultaat van de onder voorbehoud gemaakte toets 

niet ingevoerd. 
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Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u beroep aantekenen. Dit doet u door binnen 
vijf werkdagen na dagtekening van deze brief een brief met uw bezwaar te sturen naar de Commissie 
van Beroep. Deze brief kunt u sturen naar: 
 
Commissie van Beroep van Stichting ZAAM 
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam 
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens uw kind veel succes met de 
afronding van het schoolexamen. 
 

Hoogachtend, 
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Bijlage 14: Brief voornemen besluit toekennen cijfer 1 herzien: bezwaar gegrond verklaard 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
<Naam> 
<Adres> 
<Postcode+ plaats> 

 
Betreft: geen cijfer één (1) toegekend i.v.m. gegrond bezwaar 
 
 
Dossiernummer: <dossiernummer> 
 
Zaandam, <datum> 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor PTA-toetsen in leerjaar 3 en 4 geldt dat deze onderdeel zijn van het schoolexamen. Bij afname 
worden derhalve de procedures gevolgd zoals beschreven in het schoolexamenreglement van Pascal 
Zuid.  
 
U heeft eerder van ons een brief ontvangen met bovengemeld dossiernummer waarin wij het 
voornemen hebben uitgesproken het cijfer één (1) toe te kennen voor een PTA-toets.  
 
Ons voornemen was gebaseerd op het volgende: 
Uw kind was tijdens een geplande PTA-toets niet aanwezig. Voor de afwezigheid van uw kind tijdens 
de toets was geen geldige reden bij ons bekend.  
 
Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om, uiterlijk binnen vijf dagen na dagtekening van de brief, 
uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. U heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en wij 
hebben uw bezwaar als gegrond beoordeeld.  
 
Dit betekent dat wij geen cijfer één (1) zullen toekennen en dat uw kind de PTA-toets wel mag 
inhalen. 
 
Het kan zijn dat dit de betreffende toets al onder voorbehoud was ingehaald. Dat behaalde cijfer zal 
dan worden ingevoerd. Ook behoudt uw kind het recht op een herkansing indien de voorwaarden die 
beschreven zijn in het schoolexamenreglement van toepassing zijn. 
 

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u beroep aantekenen. Dit doet u door binnen 
vijf werkdagen na dagtekening van deze brief een brief met uw bezwaar te sturen naar de Commissie 
van Beroep. Deze brief kunt u sturen naar: 
 

Commissie van Beroep van Stichting ZAAM 

Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens uw kind veel succes met de 
afronding van het schoolexamen. 
 
Hoogachtend, 


