
 
 

Aanpassingen in PTA’s ivm Corona 
 
Locatie: College Zuid 
 
Afdeling: MAVO 
 
Leerjaar: 3 
 
Cohort: 2019-2021 

  

 



Beste leerling, 
 
Vanwege Corona is een aantal schoolexamen onderdelen uit het PTA van schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. In dit boek vind je per vak een overzicht van de 
niet afgenomen onderdelen. Jullie vakdocenten hebben per niet afgenomen onderdeel bekeken of deze: 

- kan vervallen, aangezien de stof nog terugkomt in een ander schoolexamen 
- verplaatst kan worden naar schooljaar 2020/2021 of (voor VWO) schooljaar 2021/2022, als apart schoolexamen of gecombineerd met een ander 

schoolexamen. 
Wanneer een vak niet genoemd is, betekent dit dat voor dit vak de onderdelen uit het PTA wel (op afstand) getoetst zijn. 
 
Omdat sommige onderdelen niet zijn afgenomen, verandert ook de berekening van het eindcijfer van schooljaar 2019/2020. Deze gewijzigde berekening van het 
eindcijfer zie je per vak weergegeven. 
 
Wanneer je vakspecifieke vragen hebt, neem dan contact op met je vakdocent. 
Wanneer je een algemene vraag hebt, neem dan contact op met het examensecretariaat (examensecretariaatzuid@hetstedelijklyceum.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Examensecretariaat College Zuid 
  

mailto:examensecretariaatzuid@hetstedelijklyceum.nl


Vak: Aardrijkskunde 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3-2 SE H2 Grenzen 
en Identiteit 

 Onderdeel kan 
vervallen/ SE 6 

   

SE3-3 SE Grenzen en 
Identiteit 

 Onderdeel kan 
vervallen/ SE 6 

   

SE4-1 SE H1 
Bevolking en 
ruimte  

Naar klas 4     

SE4-2 SE H2 
Bevolking en 
ruimte 

Naar klas 4     

SE4-3 SE 
Bevolking en 
ruimte 

Naar klas 4     

HD3 Begrippen 
Bronnen van 
Energie 

  gecombineerd met HD 
klas 4 

  

HD4 Begrippen 
Bevolking en 
ruimte 

  HD klas 4   

 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 
 

SE1 = (SE1-1+SE1-2 + 3 x SE1-3)/5 
SE2 =(SE2-1+SE2-2 + 3 x SE2-3)/5 
SE3 = (SE3-1+SE3-2 + 3 x SE3-3)/5 



SE4 = (SE4-1+SE4-2 + 3 x SE4-3)/5 
SE3MAVO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4 )/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1 = (SE1-1+SE1-2 + 3 x SE1-3)/5 
SE2 =(SE2-1+SE2-2 + 3 x SE2-3)/5 
SE3 = (SE3-1)/1 
SE3MAVO = (SE1*5 + SE2*5+ SE3*1 )/11 
 

 
 
 
Eventuele toelichting: 
 
  



Vak: Biologie 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3-1 Thema 5 en 6  Wordt getoetst in SE5 
in 4 MAVO 

   

SE4-1 Thema 7 en 8  Thema 8 wordt 
getoetst in SE5 in 4 
MAVO 

Thema 7 wordt extra 
toegevoegd in SE5 in 4 
mavo 

  

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1 = SE1-1 
SE2 = (3 x SE2-1 + PO2-1)/4 
SE3 = SE3-1 
SE4 = (3 x SE4-1 + PO4-1)/4 
SE3MAVO  = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4 )/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= SE1-1 
SE2= (3 x SE2-1 + PO2-1)/4 
SE4= PO4-1 
SE3MAVO  = ((3x SE1) + (3x SE2) + SE4 )/7 

 
Eventuele toelichting: De weging SE1 , SE2, SE4 tov elkaar verandert door het wegvallen van SE3-1 en SE4-1.  



Vak: BTE 
 

Nog niet 
afgenome
n PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA 
onderdeel/ welk PTA 
onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE2 beschouwen 
voorstelling 
vormgeving 
 

4 SPO6  
Praktische Opdracht: 
beschouwen 
theorieboekjes met 
vragen en opdrachten 
beeldende begrippen 
vormgeving/voorstellin
g 

  SE2 wordt SPO6  
in aangepaste vorm. 
 

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO  = (2xPO1 + 1xPO2+ 2xPO3 + 2xPO4 + 1xSE1 +2xSE2) / 10 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3mavo= (2xPO1 + 1xPO2+ 2xPO3 + 2xPO4 + 1xSE1) / 8 

 
 
Eventuele toelichting:  



Vak: Duits 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE1-4  20/21    SE 1-4 en de helft van SE 1-5 worden 
samengevoegd tot SE4.  
De andere helft van SE 1-5 en SE 1-6 
worden samengevoegd tot SE5 

SE1-5  20/21    

SE1-6  20/21    

SE2-3   Is al getoetst in SE2-1 
en SE2-3 

   

SE3-1   Wordt getoetst in SE9    

SE3-2   Wordt getoetst in SE9    

 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE 1 = (SE1.1+SE1.2+SE1.3+SE1.4+SE1.5+SE1.6) / 6 
SE 2 = (SE2.1+SE2.2+SE2.3) / 3 
SE 3 = (SE3.1+SE3.2) /2 
SE3MAVO = (3xSE1+3xSE2+1xSE3) / 7 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE 1 = (SE1.1 + SE1.2 + SE1.3) / 3 
SE 2 = (SE2.1 + SE2.2) / 2 
SE3MAVO = (3 x SE1 + 3 x SE2) / 6 

 
 
Eventuele toelichting:  



Vak: Economie 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3 Arbeid en 
Productie 

 SE6    

SE4 Overheid en 
Bestuur en  
 
Internationale 
Ontwikkeling 

 SE7 
 
 
SE8 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = (SE1 + SE2)/2 

 
 
Eventuele toelichting: De onderdelen die niet getoetst zijn dit schooljaar komen terug in de stof in de 4e klas. De stof is verder volledig behandeld.  

Het SE cijfer van 3 Mavo voor economie is gebaseerd op 2 cijfers. Onderliggend zijn er ook 3 proefwerken gemaakt die het beeld goed 
kunnen weergeven om de kansen in te schatten voor de leerling.  



Vak: Engels 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3-1 Hoofdstuk 1  Eindtermen zijn 
getoetst in SE1-1 

   

SE3-2 Schrijfvaardigheid: 
formele brief. 

Schooljaar 20/21     

SE3-4 Leesvaardigheid  Eindtermen zijn 
getoetst in SE1-2 en 
SE2-3 

   

 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= (1x SE1-1 + 2x SE1-2) /3 
SE2= (1x SE2-1 + 1x SE2-2 + 3x SE2-3 + 4x SE2-4) /9 
SE3= (1x SE3-1 + 2x SE3-2 + 2x SE3-3 + 4x SE3-4) /9 
SE3MAVO = (SE1+ SE2 + SE3) /3 
 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= (1x SE1-1 + 2x SE1-2) /3 
SE2= (1x SE2-1 + 1x SE2-2 + 3x SE2-3 + 4x SE2-4) /9 
SE3= (SE3-3) /1 
SE3MAVO = (SE1+ SE2 + SE3) /3 

 
 
Eventuele toelichting:  



Vak: Geschiedenis 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3-1 Hoofdstuk 3 
Sociale zekerheid 
en 
verzorgingsstaat 
in Nederland 
Hoofdstuk 4 
Nederland na 
1945: cultuur en 
mentaliteit 

 De volgende domeinen 
komen terug in SE’ s 
van leerjaar 4: 
GS/K/7 (komt terug in 
SE4) 
GS/K/8 (komt terug in 
SE6) 
 

 
 

  

SE4-1 Hoofdstuk 5 
De Koude Oorlog 

 Leerlingen hebben dit 
onderdeel afgerond 
door PO3 De Koude 
Oorlog te maken. 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= (SE1-1x3 + PO1)/4 
SE2= (SE2-1x3 + PO2)/4 
SE3= SE3-1 
SE4= (SE4-1x3 + PO3)/4 
SE3MAVO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4) /4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= (SE1-1x3 + PO1)/4 
SE2= (SE2-1x3 + PO2)/4 
SE4= PO3 
SE3MAVO = (SE1x3 + SE2x3 + SE4) /7 

 
Eventuele toelichting:  



Vak: LO 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

PO1-6 BOM  PO1-16 Zumba    

PO1-9 Rugby / Hockey  PO1-12, PO-13, 
PO1-14 en PO1-15 

  Eindterm 4 waar Rugby en Hockey 
onder vallen komt terug in alle 
blokken 

PO1-10 Softbal  PO1-12, PO-13, 
PO1-14 en PO1-15 

  Eindterm 4 waar Softbal onder valt 
komt terug in alle blokken 

PO1-11 Toernooi Sportdag  PO1-12, PO-13, 
PO1-14 en PO1-15 

  Eindterm 4 waar een toernooi onder 
valt komt terug in alle blokken 

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = alle praktische opdrachten dienen met minimaal een voldoende of goed te zijn afgerond. 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = alle praktische opdrachten dienen met minimaal een voldoende of goed te zijn afgerond.  
Voor de PO’s 1-6, 1-9, 1-10 en 1-11 komt geen beoordeling. Deze eindtermen worden in leerjaar 4 opnieuw 
getoetst en moeten dan met een voldoende of goed worden afgerond 

 
 
Eventuele toelichting:  



Vak: LO2 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

PO1-3 Handstand 
overslag 

- PO1-9 -   

PO1-5 Boksen 4MAVO - - - Wordt afgenomen in 4MLO2 

PO1-6 Speerwerpen - PO1-10 -   

PO2-1 Warming-up 
organiseren 

- PO1-8 -   

PO2-2 Coachen/spelleide
r/jurylid 

- PO1-8 + PO2-3 -   

 
 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

PO1 = (PO1-1 + PO1-2 + PO1-3 + PO1-4 + PO 1-5 + PO 1-6) / 6 
PO2 = (PO2-1 + PO2-2 ) / 2 
SE3MAVO = (7 x PO1 + 3 x PO2)/10 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

PO1 = (PO1-1 + PO1-2 + PO1-4 + PO 1-5 ) / 4 
 

 
 
Eventuele toelichting: 
  



Vak: LOB 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

PO2-1 opdrachten 
loopbaandossier 

4 mavo 
2020-2021 

 HD-4 - Leerlingen werken gedurende hun 
schoolloopbaan aan een 
loopbaandossier. De opdrachten die 
de leerlingen gemist hebben in 3 
mavo worden meegenomen naar 4 
mavo.  

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

3MAVO = alle onderdelen moeten voldoende afgesloten zijn. 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 
 

Berekening blijft hetzelfde. 
4MAVO = alle onderdelen moeten voldoende afgesloten zijn. 

 
 
Eventuele toelichting:  
  



Vak: Nask1 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3 Het Weer 2020/2021 (SE1 in 
4MAVO) 

    

SE4 Licht en Beeld, 
Moleculen, 
Atomen, 
Radio-activiteit 

2020/2021 (SE2 in 
4MAVO) 

    

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = (SE3 + SE4)/2 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

Geen SE cijfer in 3MAVO 

 
 
Eventuele toelichting: 
  



Vak: Nask2 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3 3M H4, 5  & 4M 
H1, 2 

20/21    verkorte toets (45’) over H1 en H2 uit 
het 4M boek 

SE4 3M H6, & 4M H8 
en 9 

  PO8 in 20/21  Beide 3M toetsen worden 
gecombineerd met het 4M werkstuk 
PO8. PO8 is daarom uitgebreid met 
een praktische component (bioplastic) 
en inhoudelijk gefocust op de 
petrochemie. PO8 is de 
doorstroomopdracht voor 3M 
geworden. 
Muv kerndoel 6 en 7 zitten alle 
beoogde kerndoelen van SE4 en PO4 
in PO8. Kerndoelen 6 en 7 worden in 
diverse andere 4M SE’s getoetst. 

PO4 Praktisch en 
schriftelijk 

  PO8 in 20/21  

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4)/4 = ((3x SE1 + 2x PO1) /5) + ((3x SE2 + 2x PO2) /5)) + SE3 + ((3x SE4 
+ 2x PO4-1)/5) /4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = (SE1 + SE2)/2 = ((3x SE1 + 2x PO1) /5) + ((3x SE2 + 2x PO2) /5)) /2 

 
 
Eventuele toelichting:  



Vak: Nederlands 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3-1   Onderdelen zijn al 
getoetst bij 
Schoolexamen 
Nederlands– SE2-1 
 

   

SE4-1   Onderdelen zijn al 
getoetst bij 
Schoolexamen 
Nederlands– SE2-1 
 

   

 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= (2 x SE1-1 + SE1-2) /3 
SE2= SE2-1 
SE3= SE3-1 
SE4= SE4-1 
SE3MAVO= (SE1+SE2+SE3+SE4)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE1= (2 x SE1-1 + SE1-2) /3 
SE2= SE2-1 
SE3MAVO= (SE1+SE2)/2 

 
 
Eventuele toelichting: 
 
  



Vak: Wiskunde 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE3 H7+H8  SE6 + SE7 (4MAVO)    

SE4 H3+H6+H9  SE6 + SE7 (4MAVO)    

 
 

Oude berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO = (SE1+SE2+SE3+SE4)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 3 mavo: 
 

SE3MAVO      = (SE1+SE2)/2 
  

 
 
Eventuele toelichting: 
 
 


