
Erratum op PTA A-HAVO-4 2022-2023 
 
Onderstaande passage op pagina 3: 
“Voor u ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), van toepassing op leerlingen uit de studie A-TL-3 (VMBO-t, leerjaar 3) en op het schooljaar 
2022-2023. De regelgeving zoals beschreven in het ‘Examenbesluit VO’ (specifiek artikel 31a, 31b, 31c en 35e) en in het document ‘Examenreglement De 
Apollo 2021-2022’, is van toepassing op de gele inhoud van dit document.” 
 
Wordt vervangen door: 
“Voor u ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), van toepassing op leerlingen uit de studie A-HAVO-4 (HAVO, leerjaar 4) en op het schooljaar 
2022-2023. De regelgeving zoals beschreven in het ‘Examenbesluit VO’ (specifiek artikel 31a, 31b, 31c en 35e) en in het document ‘Examenreglement De 
Apollo 2021-2022’, is van toepassing op de gele inhoud van dit document.” 
 
Onderstaand overzicht bevat een overzicht van wijzigingen op het PTA A-HAVO-4, zoals gepubliceerd op 20-09-2022, per vak. 
 
Duitse taal en literatuur (DUTL): 

- DUTL102 komt te vervallen i.v.m. langdurige uitval docent. De betreffende kolom zal in zijn geheel verdwijnen uit de cijferregistratie in Magister. 
 
CKV (CKV): 

- Nieuw PTA i.v.m. langdurige uitval docent. Onderstaande kolommen zullen de huidige kolommen vervangen in de cijferregistratie in Magister. 
 

 
 
Tekenen (TE): 

- Deadline TE101, TE102 en TE103 veranderd naar 18-11-2022. 
- Deadline TE109 veranderd naar 09-12-2022. Ook de vorm van de opdracht is veranderd.  

 

Studiecode Cijferperiode Kolomnaam Eindtermen Omschrijving Inhoud Toetsvorm Tijdsduur Toegestane hulpmiddelen Deadline Herkansbaar? Weegfactor (%)

PTA1 101 portfolio deel 1 Onderdelen Muziek / 
KIKID / IDFA

PO 100 min. 10-dec nee 15

PTA2 201 portfolio deel 2 Onderdelen fi lm / dans / 
moving art project

PO 100 min. 1-apr nee 15

301 portfolio deel 3 creatief eindproduct 
buitenlandse reis / 
thuisbli jfprogramma

PO 50 min. 14-apr nee 20

302 Eindproduct portfolio Beoordeling gehele 
portfolio

PO 100 min. 17-mei ja 30

303 Presentatie portfolio mondeling 26-mei nee 20
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