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INLEIDING 

 

Er zijn meerdere publicaties met daarin een overzicht van toetsen, opdrachten et cetera. 

Allereerst het PTA, het Programma voor Toetsing en Afsluiting. Met daarin een overzicht 
van alleen de PTA toetsen, dus niet van de overgangstoetsen. Dit document is in eerste 
instantie bedoeld als een verantwoording van het schoolexamen naar de inspectie. 

Daarnaast is er het toetsoverzicht, het overzicht van alle toetsen en opdrachten. Dit 
toetsoverzicht zal in de praktijk het meest gebruikt worden en lijkt het meest op het PTA 
oude stijl zoals dat in eerdere jaren werd gepubliceerd. 

Naast het PTA en het toetsoverzicht is er een Pantarijnbreed examenreglement van 
kracht. Daarin staan de regels voor het schoolexamen en het centraal examen.  

Elke studie (bijvoorbeeld mavo 3) heeft een eigen PTA of toetsoverzicht. Het bevat alle 
toetsen, opdrachten etc. van het lopende schooljaar per studie. Het bevat dus geen 
informatie over andere leerjaren binnen het cohort. Wellicht verschijnt dit later in het 
schooljaar. 

Elk PTA of toetsoverzicht bevat een aantal kolommen, naast een titel waar het vak en het 
leerjaar en schooljaar vermeld staat. De betekenis van deze kolommen staat hieronder 
beschreven. 

Toets: hier staat PTA-toets (deze telt mee voor het schoolexamen) of OV (overgangstoets, 
telt mee voor de overgang). 

Periode: toetsperiode gerekend vanaf het eerste jaar in de bovenbouw. Per leerjaar wordt 
gewerkt met de volgende toetsperiodes:  

3 mavo (1-4), 4 mavo (5-7), 4 havo (1-4), 5 havo (5-7), 4 vwo (1-4), 5 vwo (5-8), 6 vwo (9-
11). 

Type: de manier waarop getoetst wordt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld toets (T), praktisch 
(P), praktische opdracht (PO), lesopdracht (Lesopd), schriftelijke overhoring (SO), verslag 
(V), onderzoek (OZ). 

Duur: duur van de toets met de vermelding van de lengte van een eventuele 
toetstijdverlenging. 

Weging: het aantal malen dat een toets meetelt bij de berekening van het eindcijfer voor 
schoolexamen of overgangstoets. 

Omschrijving: de inhoud van de toets (of PO etc.), de toetsstof. 

Toetsvorm: de manier waarop een toets wordt afgenomen, bijvoorbeeld schriftelijk, digitaal 
of mondeling. 

Her: in deze kolom staat een vinkje wanneer een toets herkansbaar is.  



Eindtermen/(sub)domeinen: verwijzing naar de onderdelen van het examenprogramma. 
Deze kolom wordt alleen in het PTA weergegeven. 

Jaarplanning: er is een jaarplanning opgesteld. Zie onderstaand overzicht. In dit overzicht 
is na te lezen hoe het schooljaar er voor de verschillende leerlagen uitziet, inclusief 
vakanties en toetsperiodes. Ook het moment van herkansen staat genoemd. 

Herkansen: leerlingen hebben het recht om toetsen te herkansen. Dit staat per toets 
vermeld. In principe is de herkansing qua vorm en inhoud gelijk aan de originele toets. 
Wanneer dat niet het geval is, staat dit vermeld bij de vakspecifieke informatie. De 
herkansingen vinden plaats in herkansingsweken zoals weergegeven in de bijgevoegde 
jaarplanning. Voor een beperkt aantal toetsen vindt herkansing plaats buiten de 
herkansingsweken. Voor welke toetsen dit geldt, staat in de bovenbouwgids. 

Maatwerk: soms maakt een leerling gebruik van een maatwerktraject. Voor deze leerlingen 
(bijvoorbeeld versnellers) is er een aangepast PTA. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling 
het PTA volgt zoals beschreven voor de leerlaag waarin de leerling het vak volgt. 

  



 


