Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de H5-leerlingen van het VeenLanden College

Mijdrecht, 19 maart 2020
Betreft: bijzonderheden PTA H5; kenmerk 20200319-1168
Beste leerling,
Aansluitend op de gisteren verstuurde brief informeren we over de nadere
bijzonderheden rond jullie afronding van het PTA en indien van toepassing het CPE
Tekenen.
MONDELINGEN
De mondelingen vinden plaats via het onderdeel Chat van Microsoft Teams op afspraak
tussen docent en leerling. Deze mondelinge examens moeten zijn afgenomen vóór 9 april
a.s. Zie de bijlage over hoe je je moet aanmelden. Havo 5 heeft mondelingen bij de
vakken Duits en Engels.
Test ruim tevoren met een klasgenoot of bij de chat het beeld en het geluid goed werken
met jouw device.
Het mondelinge SE Nederlands wordt omgezet in een schriftelijk SE: de leerlingen mailen
hun pitch naar hun eigen docent en die gaat het beoordelen. Instructies volgen van de
vakdocenten Nederlands.
BSM
Het PTA havo 5 BSM is bijna afgerond. De klas van BRK moet nog één onderdeel
afronden. Dit gebeurt op vrijdag 20 maart a.s. om 9.00 uur in de LO-zalen.
CKV
Je moet of handelingsdeel 4 of handelingsdeel 5 afronden.
P6 vervalt. P5 is nog niet door iedereen afgerond, je krijgt hier alsnog de kans voor.
Deadline 9 april.
TEKENEN
Praktische opdracht P7 vervalt.
HERKANSINGEN
Herkansingen zullen plaatsvinden op dinsdag 21 april a.s. Inschrijven voor de
herkansingen kan tot vrijdag 17 april a.s. tot 15.00 uur. De vakcollega’s hebben tot
vrijdag 17 april a.s. 12.00 uur de tijd om de cijfers in te voeren in Magister.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Patrick Dool,
teamleider
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