Addendum PTA programma havo vier cohort 2017-2019
Aan de ouders en/of verzorgers en leerlingen havo vier,
Helaas is na nadere controle gebleken dat er bij vier vakken onjuistheden zijn geconstateerd in het pta
programma van het cohort 17-19. Het gaat hierbij om de vakken geschiedenis, ckv, maatschappijleer en
economie.
Economie
Bij economie gaat het om de volgende wijzigingen:
Een deel van de stof van periode 1 (Jong en oud deel 1) wordt behandeld in periode 2 waarmee het gehele
onderwerp jong en oud in periode 2 behandeld wordt.
De onderdelen K.O. en Geldzaken worden behandeld in periode 1 en niet in periode 2.
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de wegingen van de toetsen. Dit blijft 10% per toets.
Geschiedenis
Bij het vak geschiedenis gaat het om de volgende wijzigingen:
In het pta zoals nu gepubliceerd staat bij SE 3 hoofdstuk 8 t/m 9.4 dit moet zijn 8 t/m 10. Tevens staat bij
SE 4 het dossier kenmerkende aspecten. Dit onderdeel is komen te vervallen. Hiermee schuiven alle SE
onderdelen een plek op. SE 5 is geworden tot SE 4 en zo verder. De andere wijziging in het pta is dat het
nieuwe SE 4, de oude SE 5 geen schriftelijke toets meer is maar een praktische opdracht. De laatste
wijziging is dat de tijden zijn veranderd hieronder ziet u het overzicht. Als gevolg van deze wijziging zijn de
wegingen ook aangepast. Hieronder ziet u de oude en de nieuwe wegingen.
SE 1 was 5% is nu 10%

tijdsduur was 45 minuten is nu 50 minuten

SE 2 was 5% is nu 10%

tijdsduur was 45 minuten is nu 50 minuten SE

3 was 10% blijft 10% tijdsduur was 45 minuten is nu 50 minuten SE 4 was
10% is nu 15%

tijdsduur is10 studielasturen.

Voor de vijfde klas schooljaar 2018-2019 gelden de volgende wijzigingen.
SE 5 weging blijft gelijk

tijdsduur was 45 minuten is nu 50 minuten.

SE 6 weging blijft gelijk

tijdsduur was 90 minuten is nu 100 minuten.

SE 7 weging blijft gelijk

tijdsduur was 120 minuten is nu 100 minuten.

Maatschappijleer
Bij het vak maatschappijleer gaat het om de volgende aanpassing:
SE4 en 5 betreffen beiden het onderwerp Pluriforme samenleving, deze twee onderdelen zijn
samengevoegd. De totale weging blijft 25%, leerlingen krijgen geen toets, maar sluiten het thema volledig
af met de Praktische Opdracht.

CKV
Bij CKV staan in het PTA programma twee losse opdrachten (441 en 442) maar in de praktijk is dit één
product dat wordt gemaakt, met een groeps- en een individueel onderdeel. De weging en inhoud blijven
ongewijzigd.

