
 

 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, 
 
 
Datum :  18 maart 2020 
Betreft :  Update informatie PTA3 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Met deze mail informeer ik u over pta 3. Ik hoop u hiermee de duidelijkheid te 
kunnen geven waaraan u en uw kind behoefte hebben.  
 
OSG Singelland heeft de gezondheid en het welbevinden van iedereen die bij de 
school hoort op de eerste plaats staan. Dat betekent dat we ons zoveel mogelijk 
willen houden aan het verzoek van de regering om elkaar niet op te zoeken en 
afstand te bewaren. 
Daarnaast hebben we rekening te houden met de mogelijkheid dat er 
maatregelen komen die nog verder gaan dan de huidige. We vinden dat onze 
examenleerlingen genoeg stress hebben gehad met de bijna dagelijks wisselende 
berichten over wel/niet school open en wel/niet schoolexamens. Dit is het, zo gaan 
we het doen! 
 
Uitgangspunten 
Bij het maken van een plan voor het afnemen van pta 3 gelden de volgende 
uitgangspunten:: 

- Leerlingen komen niet naar school; pta’s worden thuis gemaakt; 
- Docenten komen niet naar school; pta’s worden thuis afgenomen; 
- We houden vast aan het huidige PTA-rooster, het schuift alleen een week 

op, de data worden z.s.m. aangepast; 
- De examensecretaris is aanspreekpunt.. 

 
Uitvoering 

- We houden de tijden aan zoals die in het PTA-rooster zijn vermeld; 
- De leerlingen krijgen op het juiste tijdstip de toets via Classroom; 
- Sommige toetsen moeten handgeschreven worden, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan natuurkunde of scheikunde. Dit moet dan op een 
proefwerkblad. Heeft uw kind geen proefwerkblok, koopt u dan zo snel 
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mogelijk een ander A4-blok. De foto’s van het gemaakte werk kunnen via 
Google Classroom worden geupload.  

- De mondelinge schoolexamens worden afgenomen d.m.v. Google Meet. 
Leerlingen krijgen een mail van de docent met een link waarmee Google 
Meet geactiveerd kan worden. Leerlingen ontvangen nadere instructies via 
de mail; 

- Het gebruik van een laptop of chromebook is bij alle pta’s noodzakelijk; 
- Per toets worden duidelijke instructies door de examensecretaris gegeven 

over de gang van zaken en de hulpmiddelen die je mag gebruiken. De 
eigen BINAS en atlas mogen gebruikt worden.  

 
Verantwoordelijkheid 
Het feit dat we uw kind vragen om het PTA thuis te maken, betekent dat wij erop 
moeten vertrouwen dat hij of zij zich houdt aan de afspraken die ook in de 
examenzaal zouden gelden.  

- Geen telefoon in de ruimte waar het PTA gemaakt wordt; 
- Geen andere pagina’s open op het device waarop gewerkt wordt; 
- Geen contacten met andere leerlingen tijdens het maken van het PTA; 
- Geen andere hulpmiddelen in de vorm van spiekbriefjes, boeken etc. (tenzij 

anders vermeld door de docent). 
Het handhaven van deze regels zorgt ervoor dat de waarde van het diploma dat 
we uw kind hopen uit te reiken niet anders is dan in andere jaren.  
Wij vragen u dan ook om toezicht te houden op de hierboven genoemde 
afspraken.  
 
Afmelden en andere problemen 
Als uw kind ziek is, kunt u hem of haar per mail afmelden bij de examensecretaris 
p.smit@singelland.nl, dus NIET naar school bellen. U kunt ook contact hem 
opnemen als u problemen voorziet bij het maken van de toetsen (bijv. geen 
internetverbinding of geen geschikte device).  
 
We wensen u veel succes bij het begeleiden van uw kind in deze periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de docenten van de examenklassen en de schoolleiding, 
 
Audrie Nieborg, rector 
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