
Amsterdam, 25 maart 2020 

Betreft: Programma afronden SE 6 

 

Beste leerlingen 

en ouder(s)/verzorger(s) 

In het overzicht hieronder vind je alle besluiten die wij genomen hebben voor het afsluiten van jullie laatste SE-periode.  

Wij kiezen er voor om de afname van SE’s uit te stellen tot na 6 mei 2020.  

➢ Alleen het SE 5 van Nask 1 zal eerder afgenomen worden, op 21 april 2020. 

➢ En de mondelingen Duits worden ook eerder online afgenomen(zie schema) 

De data zie je terug in onderstaande schema’s 1, 2 en 3. In het schema zijn alleen data en SE’s vermeld, geen starttijden. Die volgen wanneer 

er meer duidelijkheid is over doorgang en afname-eisen vanwege het virus. Het team is nu zoekende naar wegen en middelen om SE’s digitaal 

af te nemen. De afname zal conform de corona-richtlijnen afgenomen worden in kleine groepjes verdeeld over het schoolgebouw.  

Een aantal onderdelen worden digitaal afgenomen via TEAMS. Zorg dat je morgen checkt wat er per vak al klaar staat in TEAMS.  

Docenten zetten de opdrachten klaar.  

Het kan betekenen dat je nog enkele onderdelen moet inhalen.  

De inhaalmomenten worden gepland op: 31 maart , 7 april  en 14 april.  

Hier ontvang je een persoonlijke planning voor.  

Heel veel succes. De nieuwe slaag/gezakt-regeling verwacht het Ministerie van Onderwijs, begin april te kunnen communiceren. Op het 

moment dat wij meer weten, zullen we jullie dit onmiddellijk laten weten. 

• Ik wil niet dat mijn zoon of dochter het schoolexamen op school komt doen 

Het kan zijn dat u niet wilt dat uw zoon of dochter op school komt om het schoolexamen af te nemen. Het afnemen van het schoolexamen is 

nodig om een diploma te kunnen halen en te kunnen starten met de vervolgopleiding. Het is daarom belangrijk dat uw zoon of dochter het 

schoolexamen doet. De school volgt de richtlijnen van de RIVM voor het afnemen van de schoolexamens.  



Binnen die richtlijnen vinden de deskundigen het verantwoord om de schoolexamens op school af te nemen. We hopen dat u daarmee alsnog 

genoeg vertrouwen heeft om uw zoon of dochter mee te laten doen. 

 

Bij algemene vragen: mail naar aesn@zaam.nl. 

Bij vakspecifieke vragen mail je docent via de TEAMS. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Arne van Steenis 

Adjunct-directeur 

Mw. Gerda Heringa 

directeur 
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Overzichten per vak: schema 1 

vak Af te sluiten PTA onderdelen en SE’s Te vervallen SE onderdelen 

Aardrijkskunde  1) Praktische opdracht: Water 

Project omtrent watermanagement. Wat we 

in de toekomst kunnen verwachten en hoe 

we ons kunnen beschermen. 

Afnamevorm: digitale opdracht in TEAMS 

DA-4T-aardrijkskunde 

geen 

Biologie  1) Schriftelijk SE 6: Th. 6 en 7. 

Thema 6 Transport 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en 

bescherming 

Afnamedatum: Zie schema 

Afnamevorm: Schriftelijk 

2) Practicum Hart 

Afnamevorm: digitale opdracht in 

TEAMS DA-4T-biologie 

Losse toetsen H6 en H7 

De toetsen kunnen wel diagnostisch gemaakt 

worden via TEAMS en in je lesmethode. 

Duits Mondeling / spreekvaardigheid. 

De mondelingen worden via TEAMS 

afgenomen. Deze afspraak komt in je 

persoonlijke Magister agenda te staan. Zie 

ook het schema hieronder. 

geen 



Afnamedatum: 30 maart en 3 april 

Afnamevorm: mondeling via TEAMS:  

DA-4T-Duits 

Economie SE: H1 tot en met H7 en H8 alleen de 

onderdelen ruilvoet en microkrediet 

Afnamedatum: Zie schema hieronder. 

Afnamevorm: Schriftelijk 

geen 

Engels SE formele brief en tekstverklaring wordt 

omgezet naar cijfer gebaseerd op drie 

formele brieven die jullie al (deels) 

geschreven hebben. 

Bij meer dan drie ingeleverde brieven tellen 

de drie hoogste cijfers 

Bij te weinig ingeleverde brieven krijg je een 

opdracht via TEAMS: DA-4T-Engels 

Je hebt het recht om één brief te herkansen 

bij tegenvallend resultaat. Geef deze wens 

door aan je docent via TEAMS. 

SO vocab 11 

SO vocab 12 

PW grammar unit 3 

SE Formele brief En tekstverklaring 

 

Geschiedenis SE complete leerstof 

Afnamevorm: schriftelijk 

Afnamedatum: Zie schema hieronder 

geen 



LO1 Openstaande onderdelen worden na 6 april 

nog fysiek afgesloten of via een alternatieve 

opdracht. 

Hou de TEAMS LO kamer goed in de gaten. 

Programma komt te vervallen 

LO2 SE LO2 examenreader. 

Afnamevorm: schriftelijk 

Afnamedatum: zie schema hieronder 

geen 

Nask1 SE 5: H1/H6/H10/H11  

Afnamevorm: Schriftelijk 

Afnamedatum:  

Zie agenda in Magister 

SE 6: H5/H7/H8. 

Afnamevorm: Schriftelijk 

Afnamedatum:. Zie rooster hieronder 

Alle so’s en PO’s uit het PTA van periode 5 

en 6 

Nask 2 SE: H7/H8/H9 

Afnamevorm: schriftelijk 

Afnamedatum: zie schema hieronder 

Practicum Zouten: resultaten komen te 

vervallen. 

Nederlands Sollicitatiebrief JINC telt als SE-cijfer JINC sollicitatietraining/gesprekken 

Toets lezen H3 en H4 



Toets taalverzorging H3 en H4 

Tekenen SE oud oefenexamen 

Afnamevorm: schriftelijk 

Afnamedatum: Zie schema hieronder. 

CPE praktijkexamen. 

Het praktijkwerk blijft op school.  

Na 6 april zal er in twee a drie dagen 

gewerkt worden aan afronden van het 

praktijkexamen.  

Afnamedatum: 13, 14 en 15 april! 

Geen 

 

Wiskunde SE: H2; 3; 4; 5; 6; 7 en 8 

Afnamevorm: Schriftelijk 

Afnamedatum: Zie schema hieronder. 

geen 

 

 

 

 

 

 

 



Rooster Se afname 1 Maart – April: schema 2 

Datum Maandag 30 maart  Dinsdag 31 maart Vrijdag 3 april Dinsdag 21 april 

afname Telefonisch / 

teams 

 Telefonisch / 

teams 

Schriftelijk 

Vak en inhoud Mondelingen Duits 

09:00 Dana  

14:00 Meddin  

14:30 Willen B 

15:00 Jay  

15:30 Stevie 

 Mondelingen 

Duits 

12:00 Morris 

12:30 Jaya 

13:00 Dror 

13:30 Willem L. 

14:00 Ritchy  

14:30 Luna 

Nask 1 

SE 5: 

H1/H6/H10/H11  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rooster Se afname 2 mei 2020: schema 3 

Datum afname Woensdag 6 mei Donderdag 7 mei Vrijdag  8 mei Maandag 11 mei Dinsdag 12 mei 

      

Vak en inhoud Nask 1 

SE 6: H5/H7/H8. 

 

Economie 

SE: H1 tot en met 

H7 en H8 alleen de 

onderdelen ruilvoet 

en microkrediet 

 

Biologie 

SE 6: Th. 6 en 

7.Thema 6 

Transport/Thema 

7 Opslag, 

uitscheiding en 

bescherming 

Wiskunde 

SE: H2; 3; 4; 5; 6; 7 en 8 

en H10 

Bij het SE wiskunde komt 

de nadruk te liggen op H3 

(deel1), H6 (deel2) en H10 

(leerjaar 3, kopieën zijn 

verstrekt) Voor het SE 

worden 2 cijfers gegeven. 

Eén cijfer voor het hele SE 

en één cijfer voor de 

opgave aangaande H10. 

Dat cijfer van H10 is dan 

het cijfer voor SE3 van 

leerjaar 3 voor de 

leerlingen die nog geen 

SE3 hebben gemaakt. 

In teams zal ik ook nog 

even het in gescande H10 

van leerjaar 3 zetten. 

Geschiedenis 

Se gehele stof 

a.d.h.v. oud 

examen. 



  LO2  

SE 

a.d.h.v. 

examenreader 

 

 Tekenen 

SE 

gehele stof 

Oud examen 

Nask 2 

SE: H7/H8/H9 

 

 


