
Beste 6A-leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

De mondelingen van Nederlands worden vervangen door een schriftelijke opdracht die thuis 

gemaakt kan worden. De mondelingen Engels en Frans worden digitaal afgenomen terwijl de 

leerlingen thuis zijn. Hiervoor worden momenten ingeroosterd. Op deze momenten moeten 

de leerlingen thuis beschikbaar zijn. 

Het Praktisch Schoolonderzoek scheikunde wordt verplaatst naar woensdag 15 april. 

Alle overige aanpassingen en veranderingen zijn terug te vinden in de bijgevoegde planning en 

het wijzigingenoverzicht. 

Het is van groot belang dat bijgevoegd overzicht goed doorgelezen wordt. Het is raadzaam om 

het te printen en ergens op te hangen en de afspraken in een (digitale) agenda te noteren. 

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de vakdocent, de mentor of de 

studieleider. 

Tot slot, in Magister staat huiswerk voor de lessen. Tot de toetsweek worden de lessen op 

afstand gegeven door de vakdocenten. Op deze lesmomenten zijn de vakdocenten 

beschikbaar voor vragen. De focus moet de komende week komen te liggen bij het 

voorbereiden van de toetsen, dit is tevens de beste voorbereiding voor het eindexamen. 

Uiteraard zullen de vakdocenten bij het vervaardigen van de toetsen rekening houden met de 

veranderde omstandigheid op het gebied van voorbereiding.  

Wij wensen jullie heel veel succes met de voorbereiding. 

Met vriendelijke groet, 

mevr. Hogenkamp & dhr. Roetman 

Studieleiders vwo-bovenbouw 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6A – Aangepast toets rooster en toets stof 

 

Donderdag 26 maart 
 

Geschiedenis 
 
 

Toetsweektoets: minder stof. 
Tijdvak 1 t/m 10 komt te vervallen. 
Nadruk op Koude Oorlog (6 vragen op de toets) 
Duitsland (2 vragen) Verlichting (2 vragen) 
Republiek (2 vragen) 

Donderdag 26 maart Scheikunde 
 
 
 

Geen wijziging t.o.v. PTA 

Vrijdag 27 maart Wiskunde B Geen wijziging t.o.v. PTA 
 

Maandag 30 maart Economie 
 
 
 

Geen wijziging t.o.v. PTA 
 

Maandag 30 maart Duits Geen wijziging t.o.v. PTA 
 

Dinsdag 31 maart Natuurkunde Toetsweektoets: minder herhalingsstof. 
Herhaling: elektriciteit (H5) vervalt 
 
 

Woensdag 1 april  Filosofie 
 

Geen wijziging t.o.v. PTA 
 

Woensdag 1 april Biologie Geen wijziging t.o.v. PTA 
 

Donderdag 2 april M&O Geen wijziging t.o.v. PTA 
 

Donderdag 2 april Aardrijkskunde Toetsweektoets: wordt ingekort. 
Een deel van de toetsweektoets wordt 
gereserveerd voor inhalers van de stapeltoets. 

Vrijdag 3 april Informatica Tussentoets van 17-03; onderwerp: security (zie 
PTA) 

Woensdag 15 april Scheikunde PSO 
 

 

Op de volgende pagina staat het schema van aanpassingen van het PTA 

 

 

 

 



Schema van aanpassingen van toetsen en toetsstof 

 

Wijzigingen/verlichting t.o.v. PTA 
6A 

 

Nederlands Mondeling wordt schriftelijk thuis afgenomen. Eindterm spreekvaardigheid 
al gedekt in periode 2. Inleveren voor 6-4. 
Toetsweektoets leesvaardigheid vervalt. De eindtermen ‘leesvaardigheid’ 
zijn gedekt in de toets ‘argumentatieleer’ uit kwartiel 2.  

 

Engels Mondeling wordt digitaal afgenomen, terwijl leerlingen thuis zijn. Afname 
tussen 26-3 en 7-4. Wordt ingeroosterd. Leerling op roostermoment thuis 
beschikbaar. 

Duits Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Frans Mondeling wordt digitaal afgenomen, terwijl leerlingen thuis zijn. 
Afname tussen 26-3 en 7-4. Wordt ingeroosterd. Leerling op 
roostermoment thuis beschikbaar. 

Aardrijkskunde Toetsweektoets: wordt ingekort. 
Een deel van de toetsweektoets wordt gereserveerd voor inhalers van de 
stapeltoets. 

Geschiedenis Toetsweektoets: minder stof. 
Tijdvak 1 t/m 10 komt te vervallen.  

Economie Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Bedrijfseconomie Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Natuurkunde Toetsweektoets: minder herhalingsstof. 
Herhaling: elektriciteit (H5) vervalt. 
 

Scheikunde Tussentoets: Zuur-base chemie vervalt. Eindtermen al eerder getoetst. 
Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 
PSO: wordt verplaatst naar woensdag 15-4. 

Biologie Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Wiskunde A Toetsweektoets vervalt. 
Eindtermen al getoetst in eerdere SE’s. 

Wiskunde B Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Filosofie Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Tekenen CPE: informatie volgt zo snel mogelijk. 

Informatica Tussentoets van 17-03 wordt verplaatst naar vr 3-4. 
Toetsstof ongewijzigd. 

 


