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Onderwerp: Herkansen van PTA-toetsen & informatieavond

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 4,
Vmbo basisberoepsgerichte-,
kaderberoepsgerichte- en
gemengde leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &
Banket, TTO
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam

Periode 5 van toetsen loopt op zijn eind. Op donderdag 28 februari 2019 is de
rapportavond zoals u weet. Tot en met maandag 25 februari 2019 hebben leerlingen de
tijd om gemiste PTA-toetsen in te halen. De leerlingen kunnen hiervoor individueel
afspraken maken of de maandagmiddag gebruiken om een gemiste toets te maken in
lokaal 1.08.
Na maandag 25 februari 2019 mogen de docenten officieel een 1,0 noteren in Magister
tenzij de leerlingen andere afspraken hebben gemaakt met mijn collega’s.
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Na 28 februari start de laatste en kortste periode van het jaar die duurt t/m 18 april
12:00 uur. Na deze datum kunnen er geen PTA-toetsen meer gemaakt worden, omdat
wij verplicht zijn de cijfers in te leveren bij de inspectie.
Op woensdag 3 april 2019 is er een informatieavond over de examens en de afronding
van het schooljaar.
Wat kunt u van ons verwachten op deze avond?
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➢
➢
➢
➢

Alle informatie over het rooster van de examens
Informatie over de proeve van bekwaamheid
Toelichting op de norm van slagen
Wanneer de herkansingen zijn
Totaaloverzicht van belangrijke data
Examenrooster wordt op naam uitgedeeld
En natuurlijk antwoorden op vragen, die u eventueel nog heeft

Om deze voorlichting in goede banen te begeleiden, is er een verdeling gemaakt:
Eerste sessie: 19:00 – 20:00 uur klassen: 4R1B, 4R2K, 4G3B/K, 4B1B en 4B2K
Tweede sessie: 20:00 – 21:00 uur klassen: 4K2B/K, 4G2B/K, 4G1, en 4K1K
Wij verwachten u samen met uw zoon of dochter op deze belangrijke informatieavond.
Namens het team,
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Dhr. M.A. Kramer
examensecretaris

