
Amsterdam, 18 maart 2020, 
 
 
 
Aan het Bevoegd Gezag van het Damstede Lyceum, 
 
 
Bij deze geeft de PMR van het Damstede Lyceum aan dat zij akkoord is met de nieuwe 
aanpassingen in het PTA van cohort 2018-2020 (HAVO) en/of die van het cohort 2017-2020 
(VWO). 
 
Aanpassingen betreffen de vakken  

• Kunst (HAVO en VWO) 
• Nederlands (HAVO en VWO) 
• NLT (HAVO en VWO) 

 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PMR van het Damstede Lyceum. 
 



KUNST BEELDENDE VORMING 2017-2020PTA   
 
 
Voor het PTA van kunst beeldende vorming is een aanpassing gemaakt voor de laatste 
periode van het PSE-cijfer, periode 11. Dit is zowel voor havo als vwo gedaan. 
 
Het woord “tentoonstelling”wordt geschrapt en vervangen door “beschrijving van de 
eindpresentatie”. 
 
De examententoonstelling van 7 april kan niet door gaan omdat we dit niet kunnen 
organiseren op dezelfde dag als de deuren van de school weer open gaan. Bovendien is het 
niet zeker of deze coronacrisis niet nog langer gaat duren. 
De expositie vormde een deel van het praktijkcijfer van de laatste periode. 
 
Voor de leerlingen zal de verandering niet nadelig zijn. Ze gaan schetsen en beschrijvingen 
maken van hoe ze hun werk willen exposeren.  
Het zal ze niet meer tijd kosten en het gaat bij de presentatie vooral om hoe en waarom ze 
hun werk op deze manier tentoonstellen. 



AANGEPAST PTA | SECTIE NEDERLANDS 
d.d. 18 maart 2020 

 

Onderstaand de voorlopige aanpassingen van het PTA. Het betreft nog niet alle SE-onderdelen, maar alleen die onderdelen uit periode 3/7/11 

van het schooljaar 2019-2020. Wijzigingen betreffende SE-onderdelen uit periode 4/8 zijn vanwege de huidige situatie nog niet binnen de sectie 

besproken.  

 

***** 

 

Havo cohort 2019-2021 

 

Periode: Soort 

toets: 

Gewicht: Vorm: Duur: Afname in: Hulpmiddelen: Domein: Stofomschrijving: 

3 SE-

cijfer 

9,0% Mondeling 

gedurende 

een online les 

via Google 

Hangouts 

50 min. Online 1e n.v.t. E1 (Literaire 

ontwikkeling) + E2 

(Literaire begrippen) 

Verwerkingsopdracht bij vier gelezen 

boeken 

  2e n.v.t. 
 

3e n.v.t. 
 

Toelichting aanpassing:  Het mondeling betreft een groepsgesprek samen met de docent. Dat groepsgesprek kan ook online gevoerd worden volgens de 

opdrachtbeschrijving. Leerlingen hebben onder dezelfde omstandigheden de gelegenheid om deel te nemen aan het gesprek, elkaar vragen te 

stellen en vragen te beantwoorden. 

Reden voor aanpassing: Onwenselijk interpersoonlijk contact, besmettingsgevaar coronavirus. 

Voordeel: Deze aanpassing is voordelig voor de leerling, omdat hij/zij zo het onderdeel literatuur volgens plan kan afronden. De groepen zijn al gemaakt 

en een deel van de leerlingen is al getoetst. De overige leerlingen krijgen zo ook de kans om aan het onderdeel literatuur te voldoen. 

Nadeel:  De leerling moet thuis over wifi en een pc met microfoon (en camera) beschikken op het vastgestelde moment. 



3 SE-

cijfer 

5,0% Schriftelijk op 

afstand via 

Magister  

100 

min. 

Toetsweek 

online 

1e Woordenboek 

Nederlands 

A1 (Analyseren en 

interpreteren) + A2 

(Beoordelen) + A3 

(Samenvatten) 

Tekstbegrip 

  2e n.v.t. 

3e n.v.t. 

Toelichting aanpassing:  De toets kan op afstand gemaakt worden. In Magister kan de toets 100 minuten open worden gesteld op een specifiek moment. Op deze 

manier kunnen leerlingen de toets thuis maken en direct digitaal inleveren.  

Uit de toets zullen reproductievragen worden geschrapt, omdat leerlingen dat kunnen opzoeken. Wél kunnen leerlingen twee i.p.v. één 

argumentatieve tekst lezen en daarbij de vragen maken op toepassings- en inzichtsniveau. De kans op fraude is beperkt, eventueel onderling 

overleg zal niet per se tot betere resultaten leiden.  

Reden voor aanpassing: Onwenselijk interpersoonlijk contact, besmettingsgevaar coronavirus. Geen groepen leerlingen bij elkaar in een klaslokaal. 

Voordeel: De leerling wordt getoetst op tekstbegrip; de bijbehorende theorie is een essentieel onderdeel van leesvaardigheid in de bovenbouw en een 

voorbereiding op het CSE. 

Nadeel: De leerling moet thuis over wifi en een pc beschikken op het vastgestelde moment. 

De leerling moet thuis over een woordenboek Nederlands beschikken. 

 

 

Havo cohort 2018-2020 

 

Periode: Soort 

toets: 

Gewicht: Vorm: Duur: Afname in: Hulpmiddelen: Domein Stofomschrijving: 

7 SE-

cijfer 

14,0% Mondelinge 

presentatie 

via audio- 

(mp3) of 

videobesta

nd (mp4) 

10 min. Toetsweek 

online 

1e n.v.t. E1 (Literaire 

ontwikkeling) + E2 

(Literaire begrippen) 

Mondeling literatuur over drie gelezen boeken 

  2e n.v.t. 

3e n.v.t. 



Toelichting aanpassing: De historische titel Karel ende Elegast wordt geschrapt, maar staat wel op de leeslijst. Dat is immers al getoetst bij SE-6 (10%), de schriftelijke 

toets literatuurgeschiedenis . 

De leerling maakt een ongemonteerde video (mp4) of ongemonteerd audiobestand (mp3) waarin hij/zij een presentatie geeft zoals beschreven 

in de opdracht in de ELO. Ongemonteerd wil zeggen een video of geluidfragment die aan één stuk door is opgenomen.  

De opdracht wordt in de ELO (Magister) voor 75 minuten opengesteld op een nader te noemen datum en tijdstip. De leerling leest de opdracht, 

maakt de opname en stuurt deze in voor de opdracht sluit. 

Reden voor aanpassing: Onwenselijk interpersoonlijk contact, besmettingsgevaar coronavirus. 

Voordeel: Dit is het laatste SE-onderdeel waaraan de leerling nog moet voldoen. Hij/zij sluit hiermee zijn SE voor Nederlands af, alvorens deel te nemen 

aan het CSE. 

Nadeel: De leerling moet thuis over wifi en een pc met microfoon (en camera) beschikken op het vastgestelde moment. 

 

 

Vwo cohort 2018-2021 

 

Periode

: 
Soort toets: Gewicht: Vorm: Duur: Afname in: Hulpmiddelen: Domeinen: Stofomschrijving: 

7 SE-cijfer 10,0% 

Mondelinge 

presentatie via audio- 

(mp3) of 

videobestand (mp4) 

15 min. Toetsweek online n.v.t. 

E1 (Literaire 

ontwikkeling) + 

E2 (Literaire 

begrippen) 

Mondeling over 

persoonlijke bloemlezing en 

analyse van gedichten, drie 

literaire werken gelezen in 

V5 en de voordracht van 

een gedicht. 

Toelichting aanpassing: 

De stofomschrijving benadert onderstaande opdrachtbeschrijving beter. De boeken die de leerlingen in V4 hebben 

gelezen zijn in V4 al getoetst. 

De leerling maakt een ongemonteerde video (mp4) of ongemonteerd audiobestand (mp3) waarin hij/zij een presentatie 

geeft zoals beschreven in de opdracht in de ELO. Ongemonteerd wil zeggen een video of geluidfragment die aan één 

stuk door is opgenomen.  

De opdracht wordt in de ELO (Magister) voor 75 minuten opengesteld op een nader te noemen datum en tijdstip. De 

leerling leest de opdracht, maakt de opname en stuurt deze in voor de opdracht sluit. 

Reden voor aanpassing: Onwenselijk interpersoonlijk contact, besmettingsgevaar coronavirus. 

Voordeel: De leerling rondt hiermee het SE-onderdeel literatuur af voor V5. 

Nadeel: De leerling moet thuis over wifi en een pc met microfoon (en camera) beschikken op het vastgestelde moment. 



 

 

Vwo cohort 2017-2020 

 

Periode: Soort 

toets: 

Gewicht: Vorm: Duur: Afname in: Hulpmiddelen: Domein: Stofomschrijving: 

11 SE-

cijfer 

17,5% Schriftelijk 

op afstand 

via 

Magister 

100 

min. 

Toetsweek online 1e Woordenboek Ne C (schrijfvaardigheid)   Schrijven van een 

gedocumenteerde beschouwing 

van minimaal 600 woorden. Duur: 

50 minuten lees- en 

voorbereidingstijd (schrijfplan 

maken), aansluitend 100 minuten 

schrijven. 

  2e n.v.t. 

3e n.v.t. 

Toelichting aanpassing:  De toets kan op afstand gemaakt worden. In Magister kan de toets 150 minuten open worden gesteld op een specifieke datum en tijd. Op 

deze manier kunnen leerlingen de toets thuis maken en direct digitaal inleveren.  

Reden voor aanpassing: Onwenselijk interpersoonlijk contact, besmettingsgevaar coronavirus. Geen groepen leerlingen bij elkaar in een klaslokaal. 

Voordeel: Dit is het laatste SE-onderdeel waaraan de leerling nog moet voldoen. Hij/zij sluit hiermee zijn SE voor Nederlands af, alvorens deel te nemen 

aan het CSE.  

De kans op fraude is beperkt, aangezien de leerling een keuze moet maken tussen drie aangereikte onderwerpen en op basis daarvan een 

eigen analyse van het onderwerp en de bronnen moet maken. 

Nadeel: De leerling moet thuis over wifi en een pc beschikken op het vastgestelde moment. 

De leerling moet thuis over een woordenboek Nederlands beschikken. 

 

 



Vwo p11 Cohort 1720

11 PSE-cijfer 3,00% Schriftelijk Nvt Na de laatste toetsweek 1e Geen
2e n.v.t.
3e n.v.t.

Toelichting aanpassing 
Reden aanpassing
Positief/negatief

Havo p7 Cohort 1820

11 PSE-cijfer 4,00% Schriftelijk Nvt Na de laatste toetsweek 1e Geen
2e n.v.t.
3e n.v.t.

Toelichting aan passing

Reden aanpassing

Positief/negatief

d.d. 18 maart 2020
VWO cohort 2017-2020
Periode: Soort toets: Gewicht: Vorm: Duur: Afname in: Domein: Stofomschrijving: 

A11 SE-cijfer 11,00% presentatie en werkstuk/ontwerp nvt Inleveren 1e n.v.t. A, B1, B2, C2, F1 

Moduletitel: Kernfusie  Het eindcijfer  wordt 
gevormd door: werkstuk (50%), presentatie 
(50%)

2e n.v.t. 
3e n.v.t. 

Toelichting aanpassing: 
Reden voor aanpassing: 
Voordeel: 
Nadeel: 

Het is positief, de  hoeveelheid tijd die nodig is is ongeveer gelijk, het onderlinge  contact is minder, dit is positief voor de volksgezondheid. Er is geen negatief effect. Leerlingen kunnen dit op elk 
type device maken, en mocht het een probleem zijn zelfs op papier. 

p7 is een afsluitend reflecterend gesprek in klein groepsverband met een aantal leerlingen en docenten, dit wordt veranderd in een reflectieverslag dat thuis gemaakt kan worden door de leerling.

vanwege de rivm richtlijnen om contact zo minimaal te houden ivm het Corona virus

De benodigde skills zijn anders. Leerlingen die makkelijk schrijven zijn in het voordeel, leerlingen die sommetjes maken goed afgaat misschien in het nadeel.

AANGEPAST PTA | SECTIE Natuur, Leven en Technologie

Hulpmiddelen: 

Presentatie is zoals in oud PTA beschreven. Schriftelijke toets wordt vervangen door een werkstuk bestaande uit het ontwerp van een kernfusiereactor. Beide onderdelen zijn redelijk gelijkwaardig, dus 
percentages aanpassen naar 50%-50%
Onwenselijk interpersoonlijk contact, besmettingsgevaar coronavirus. 
Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de leerlingen thuis de module afronden.

A, B1

De leerlingen schrijven individueel een 
reflectieverslag. Onderwerpen zijn o.a. De 
vaardigheden, samenwerking met leerlingen 
docenten, het interdisciplinaire karakter van NLT, 
de zin van nlt op school en voor de vervolgstudie. 
Er wordt oa gelet op de argumentatie en de eigen  
inbreng.

A, B1

De leerlingen schrijven individueel een 
reflectieverslag. Onderwerpen zijn o.a. De 
vaardigheden, samenwerking met leerlingen 
docenten, het interdisciplinaire karakter van NLT, 
de zin van nlt op school en voor de vervolgstudie. 
Er wordt oa gelet op de argumentatie en de eigen  
inbreng.

p11 is een afsluitend reflecterend gesprek in klein groepsverband met een aantal leerlingen en docenten, dit wordt veranderd in een reflectieverslag dat thuis gemaakt kan worden door de leerling.
vanwege de rivm richtlijnen om contact zo minimaal te houden ivm het Corona virus
Het is positief, de  hoeveelheid tijd die nodig is is ongeveer gelijk, het onderlinge  contact is minder, dit is positief voor de volksgezondheid. Er is geen negatief effect. Leerlingen kunnen dit op elk 
type device maken, en mocht het een probleem zijn zelfs op papier. 

NLT
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