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
TCV/MCIJ leerjaar 3 basis
Nask 1
1
105 en 107
Bovenstaande toetsen vervallen. (proefwerk H4 + tentamen)
De eindtermen blijven gedekt, omdat deze in voorgaande
proefwerken aanwezig zijn en terug komen in periode 2.
Tevens zijn dit de eindtermen die niet verplicht zijn in het SE.
Alle verplichte SE eindtermen worden of zijn al afgetoetst.

Reden aanpassing

Combinatie van het wegvallen van A. Bruné en de coronamaatregelen. Door het wegvallen van de docent ontstond er
al een achterstand in het PTA. Deze achterstand is door de
veranderingen tijdens de coronacrisis niet volledig in te
halen.
Door het laten vervallen van bovenstaande toetsen, wegen
de overige proefwerken percentueel gezien meer. Er
veranderd niks aan de weging van de te behouden toetsen.
Alle proefwerken blijven niet herkansbaar.

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]

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

2019-2021
TCV/MCIJ leerjaar 3 Kader en GL
Nask 1
1 en 2
105, 106,107 en 201
Bovenstaande toetsen 105 en 107 vervallen. (proefwerk H4 +
tentamen)
Het PTA met code 106 bestaat oorspronkelijk uit de
Hoofdstukken licht (H2) en straling (H8). Het hoofdstuk
straling wordt uit dit proefwerk gehaald, waardoor alleen licht
wordt afgetoetst in het proefwerk.

Gevolgen voor eindtermen en
exameneenheden

Het hoofdstuk straling zal in periode 2 behandeld worden en
worden toegevoegd aan het proefwerk met PTA code 201.
Deze zal dan uit H8 (straling) en H9 (elektriciteit) bestaan.
Door deze verandering wordt de verplichte eindterm
K11:Straling en stralingsbescherming niet in periode 1, maar
in periode 2 worden getoetst.
De overige eindtermen blijven geborgd, omdat deze in
voorgaande proefwerken aanwezig zijn en terug komen in
periode 2. Dit zijn niet verplichte SE-eindtermen.

Reden aanpassing

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]

Combinatie van het wegvallen van A. Bruné en de coronamaatregelen. Door het wegvallen van de docent ontstond er
al een achterstand in het PTA. Deze achterstand is door de
veranderingen tijdens de coronacrisis niet volledig in te
halen.
Door het laten vervallen van twee van de bovenstaande
toetsen, wegen de overige proefwerken percentueel gezien
meer. Er verandert niks aan de weging van de te behouden
toetsen.
Alle proefwerken blijven niet herkansbaar.

