Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de leerlingen van de klassen m_m4abcd, v_m4a en v_gom4a
van het VeenLanden College

Mijdrecht, 19 maart 2020
Betreft: bijzonderheden PTA en CPE mavo 4; kenmerk 20200319-1170
Beste leerling,
Aansluitend op de gisteren verstuurde brief informeren we je over de nadere
bijzonderheden rond de afronding van het PTA en indien van toepassing het CPE Tekenen
(bte).
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. De docent neemt met elke leerling
contact op voor het maken van de afspraak en geeft aan hoe je je moet voorbereiden.
Mavo 4 heeft mondelingen bij de vakken Duits, Engels en Frans.
Test ruim van tevoren met een klasgenoot of bij de chat het beeld en het geluid goed
werken op jouw device.
CPE MAVO 4
M4-kandidaten moeten op school het CPE maken. Dit gebeurt op 15 t/m 17 april a.s. van
9.00 uur tot 15.00 uur.
AANPASSINGEN EN AANDACHTSPUNTEN PTA
Ak
de praktische opdracht (P1) moet uiterlijk 15 april ingeleverd worden.
Bi
portfolio (P2) vervalt. Heb je dit al ingeleverd of lever je dit als nog uiterlijk 30
maart in, dan levert dit je maximaal 0,2 punt (bonus) op bij het SE (T6).
Lo1
hoogspringen (P8) vervelt. Alle andere onderdelen moeten afgerond worden.
Onderdelen die nog open staan kunnen afgerond worden door vervangende
opdrachten te maken die je van de docent krijgt.
Lo2
polsstokhoogspringen moet nog afgesloten worden door v_m4a, v_gom4a, Tijn
Mager en Maikel Honing. Dit zal gebeuren op 20 maart om 09:00 uur op de
locatie Mijdrecht.
Nask1 praktische opdracht (P4) vervalt
Nask2 praktische opdracht (P3) vervalt
Nask2 praktische opdracht “demo’s” (P4) moet nog afgerond worden. Dit zal op om 9:00
uur op woensdag 15 en donderdag 16 april gebeuren, voor de leerlingen die dit
nog niet afgerond hebben, op de locaties Mijdrecht en Vinkeveen. Van je docent
krijg je de exacte datum en tijd door.
Bte
praktische opdrachten (P4, P5 en P6) moeten worden ingeleverd. Dit mag thuis
gebeuren en moet uiterlijk 17 april worden ingeleverd. De opdrachten mogen op
school opgehaald worden tussen 8:00 uur en 10:00 uur.
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Wi

de praktische opdracht (P1) moet ingeleverd worden, op het moment dat door de
docent van jouw klas is/wordt medegedeeld.

WEGINGEN EN PERCENTAGES
Voor de vakken waar onderdelen vervallen zullen de wegingen (hoe zwaar een toets mee
telt) hetzelfde blijven, maar de percentages (hoeveel procent de toets meetelt op het
eindcijfer) veranderen wel. De wijzigingen zijn in rood aangegeven.
HERKANSINGEN
Herkansingen zullen plaatsvinden op dinsdag 21 april a.s. Inschrijven voor de
herkansingen kan tot en met vrijdag 17 april 15:00 uur. De docenten hebben tot vrijdag
17 april 12:00 uur de tijd om de cijfers in te voeren.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Marga Hoohenkerk
Emil Hoogstad
Teamleiders
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