
 

 

Heerlen, 7-4-2020 

 

 

Betreft: Voortgang examens leerjaar 4 

 

 

Beste leerlingen en ouders, 

 

Op de eerste plaats hopen we dat alles goed met jullie gaat en met je familie! Op de tweede plaats 

kunnen we jullie eindelijk iets meer vertellen m.b.t. de voorbereidingen op het behalen van jullie 

diploma.  

De vakdocent bij wie je nog PTA toetsen/opdrachten moet maken, stuurt vandaag of morgen een 

mail (SOM-mail) en laat jou weten: 

• wat je nog precies moet doen voor dat vak, hoeveel en wat voor een soort 

toetsen/opdrachten. 

• wat je vanaf nu moet gaan oefenen/leren zodat je je goed voorbereid bent op de nog te 

maken toetsen/opdrachten. 

 

1. Vanaf woensdag 8-4 ; 

➢ weet je wat je moet doen voor elk vak en of je toets of opdracht hiervan 

krijgt. 

➢ weet je wat je moet gaan oefenen/leren zodat je je goed voorbereidt op 

de nog te maken toetsen/opdrachten. 

➢ ga je aan de slag met de voorbereiding zoals je vakdocent dit heeft 

aangegeven. 

2. De toetsen/opdrachten worden tussen 14 t/m 17 april en van 4 t/m 15 mei 

afgenomen/ingeleverd. 

➢ Opdrachten worden door de vakdocent vanaf woensdag 8-4 verstrekt. 

Inleverdatum is tussen 14 t/m 17 april en van 4 t/m 15 mei. 

3. Planning van de toetsing gebeurt via het rooster  

➢ Je vakdocent laat je, minimaal 3 dagen van te voeren, via de mail weten 

wanneer je een toets hebt. 

➢ Minimaal 3 dagen voor een toets zie je de toets of het inlevermoment 

van een opdracht in SOM staan in je SOM-agenda.  

4. De slaag- zakregeling is helaas nog niet bekend. Zodra deze bekend is, laten we 

jullie weten hoe herkansingen gaan verlopen. Herkansingen vinden plaats na 18 

mei.  

 

 

 



 

 

Openstaande PTA toetsen/ opdrachten mogen op onderstaande wijze afgenomen worden. 
Optie 1: Mondeling toetsen via een digitaal platform 

Optie 2: Groepsmondelingen via een digitaal platform 

Optie 3 : Schriftelijke toetsen via een digitaal platform 

Optie 4: Praktische opdracht  

Optie 5: Praktijkvakken, afname individueel niveau op school conform richtlijnen RIVM  

Bij leerlingen met een aangepast PTA en/of specifieke persoonlijke omstandigheden wordt maatwerk 

(eventueel op school) ingezet conform richtlijnen RIVM. 

 

Heb je vragen neem dan contact op met je vakdocent en/of mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

T.J.M. Viguurs 

Sector Directeur BCPL Herle 

 

 

 


