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 Onderdeel scho-

lengroep 
Voortgezet On-

derwijs 
van Amsterdam 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 
Door  de  omstandigheden  die  er  op  dit moment  aan  de  hand zijn 

met  het corona-virus heeft de overheid besloten dat we het PTA- 
programma, onder bepaalde voorwaarden, mogen wijzigen. 
 

Door middel van deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van 
de wijzigingen die wij genomen hebben: 

 
We hebben ervoor gekozen om uit het PTA-programma enkele  
onderdelen van de derde en vierde klas te verwijderen, zodat het voor 

onze leerlingen haalbaar wordt om hun PTA helemaal af te ronden. 
Natuurlijk hebben we ervoor gezorgd dat er alleen onderdelen worden 

verwijderd die al eerder behandeld zijn in de derde of vierde klas. 
De veranderingen hebben we gecommuniceerd met de 
Onderwijsinspectie en de Deelraad van de school. Zie de volgende 

bladzijde voor een overzicht van de wijzigingen. 
 

Daarnaast willen we jullie op de hoogte brengen dat de  
examencommissie de normering heeft aangepast van het  
Schoolexamen van economie van hoofdstuk 4 van 4 Kader. Hierdoor 

zijn de cijfers van de meeste leerlingen opgewaardeerd.   
 

 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Frank Bronkhorst, Linda Niessen, Fleur Hilhorst, Jacqueline Grosz 

  



 

Overzicht van de aanpassingen aan het PTA -  juni 2020  

(destijds klas 3) 
 

Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg 

Vak Aanpassing Onderdeel Eindtermen 

Nederlands Kolom 7 ver-

wijderd 

Zakelijke brief 2: 

klacht/info/sollicitatie 

K1/K2/K3/K6/

K7 

Engels  Kolom 8 ver-

wijderd 

Contextueel aangeboden 

relevante idioom 5 

K1/K2/K3/K4/

K7 

Licha-

melijke 
opvoeding 

Kolom 17 

Kolom 19 
verwijderd 

Turnen  

Doelspelen 

K5  

K4 

Mens en 
Omgeving 

Kolom 6  
Kolom7 
Kolom 13 

verwijderd 

Stofwissen/ vlakmoppen 
Reinigen toilet  
Client ondersteunen & 

bed verschonen 

P/ZW/2.1  
P/ZW/2.1 
P/ZW/2.3 

 

Overzicht van de aanpassingen aan het PTA -  april 2021 
(klas 4) 

 

Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg 

Vak Aanpassing Onderdeel Eindtermen 

Nederlands Kolom 11 
verwijderd 

Zakelijke email K1, K2, K3, 
K6, K7 

Nederlands  Kolom 15  
verwijderd 

Toets Spelling K1, K2, K3, 
K6, K7 

 
 


