Format erratum PTA Coronacrisis
Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden
Cohort
Afdeling en leerjaar
Vak
Periode
PTA-code
Aanpassing

Gevolgen voor eindtermen en
exameneenheden

2019-2021
Leerjaar 3; afdelingen Mobiliteit, Maritiem, BWI & PIE.
Leerwegen BL, KL en GL
Engels
1
105, 106, 107
Twee aanpassingen in het huidige PTA. Zie hieronder:
1. Het samenvoegen van hoofdstukken vijf en zes. In plaats
van twee individuele toetsen, een enkele toets, met een
grotere leeromvang t.o.v. twee individuele toetsen. Het
behaalde cijfer voor deze gecombineerde toets wordt
ingevuld in kolom met PTA-code 105 en 106.
2. Het laten vervallen van alleen het schriftelijke deel
(hoofdstuk vijf en zes) met PTA-code 107.
De exameneenheden MVT 1, 2, 3, 7 blijven geborgd bij
aanpassingspunt 1. Deze blijven hetzelfde in afname, echter in
plaats van twee individuele toetsen, zal het één toets betreffen.
Aanpassingspunt 2, de exameneenheden MVT 1 t/m 7 zijn reeds
getoetst in voorgaande toetsen.
Desalniettemin zullen in de afname van het videodeel alle
exameneenheden eveneens gebruikt worden, door het maken van
de video-opdracht.

Reden aanpassing

Er is door de sectie Engels bewust gekozen voor deze aanpassing
om de werkdruk bij de leerlingen niet teveel op te laten lopen.
In plaats van drie individuele momenten om verschillende toetsen
te laten plaatsvinden, zal er nu éénmaal een toets plaatsvinden.
Daarnaast blijft het tentamenonderdeel voor de spreek- en
gespreksvaardigheid staan. De video-opdracht sluit mooi aan bij
het afstandsonderwijs.

Effecten op de weging en de
bepaling voor het eindcijfer SE

Eventueel effect op herkansing
zoals aangegeven in
oorspronkelijke PTA
Overige opmerkingen:
Akkoord MR [datum]
Akkoord directeur/rector [datum]

Aanpassingspunt 1: De oorspronkelijke weging in kolom 105 en
106 blijft staan.
Aanpassingspunt 2: Geen. Tentamenonderdeel Spreken en
Gesprekken voeren blijft staan. (PTA-code 107 - weging 2)
Geen veranderingen

Aanpassingspunt 2: Dit onderdeel werd al reeds thuis gemaakt en
voorbereid door de leerlingen.

