
 

 

 

 

 

Van: Visser 't Hooft Lyceum 
Noordeinde 24 
2231 LK RIJNSBURG 
 
Aan: de ouders/verzorgers en de leerlingen van 3 vmbo 
 

Rijnsburg, 14 mei 2020     

  

Betreft: Schoolexamen-I (SE-I), verdere voortgang schooljaar, profielvakken en veranderingen in het PTA 

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,    

  

In deze brief vinden jullie de meest recente informatie over de voortgang van het schoolexamen en het PTA, de 

herkansingen en het verdere tijdpad, de keuze voor profielvakken en veranderingen in het PTA. 

 

Doorgang SE-I 

Vanwege de Coronacrisis is het -ook voor ons- lang onduidelijk geweest of SE-I doorgang kon vinden. Bij dezen kunnen 

wij jullie mededelen dat SE-I doorgaat en wordt verschoven naar maandag 29 juni t/m dinsdag 7 juli. Wij hebben 

gekozen om SE-I zoveel mogelijk naar het einde van de cursus te verschuiven, zodat er voor de leerlingen en docenten 

nog voldoende genoeg tijd is om zich voor te bereiden op de schoolexamens (SE’s). 

In bijlage 2 (onderaan deze brief) vinden jullie het afnameschema voor SE-I.  

 

Veranderingen in het PTA 

Dat het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken de laatste tijd nogal aan verandering onderhevig is, is jullie vast niet 

ontgaan. Dat geldt ook voor het PTA. Daarom komen er ook wat wijzigingen in het PTA. De voor nu belangrijke 

wijzigingen zijn dat de Maatschappelijke Stage (Mast) en de Beroepspraktijkvormende Stage (BPV) komen te vervallen 

en dus dit jaar niet meer gedaan hoeven te worden. 

Wij vinden dit erg vervelend, omdat wij van mening zijn dat dit belangrijke onderdelen zijn in de ontwikkeling van 

onze leerlingen.  

We zijn daarom voornemens om te bekijken op welke manier we dit kunnen inbouwen in het vierde leerjaar. Het zal 

echter niet meer worden opgenomen in het PTA. 

 

Verdere voortgang schooljaar richting SE-I 

Om te komen tot eerlijke resultaten tijdens SE-I, hebben we onze collega’s gevraagd of voor hun vakgebied het 

afnemen van SE-I kansrijk is. Alle collega’s bij ons op de locatie hebben aangegeven dat het kansrijk is, daarom hebben 

wij besloten dat SE-I doorgaat. Hiervoor hebben ze nodig dat sommige leerlingen fysiek naar school komen. Wij zijn 

daarvoor een rooster aan het maken volgens richtlijnen van het RIVM waarmee we vanaf 2 juni dus met een aantal 

leerlingen op school aan de slag gaan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profielkeuzevakken 

Jullie hebben van ons al een brief en mail gekregen met daarin de mededeling dat de leerlingen vanaf deze week 

alleen nog gaan werken aan hun profielvakken.  

Daarin is kenbaar gemaakt dat de leerlingen eerst alle vakken af moeten ronden voordat ze deze mogen laten vallen.  

Vanaf maandag 18 mei t/m woensdag 20 mei gaan wij leerlingen in groepjes op school uitnodigen om te werken aan 

de vakken die zij nog niet af hebben, dit gebeurt onder begeleiding van een docent. Deze afspraak komt in Magister te 

staan. 

Deze dagen hebben de leerlingen géén reguliere weektaak en géén contactmomenten. Wij gaan er vanuit dat de 

leerlingen uiterlijk woensdag 20 mei 16.15 uur klaar zijn met de overige vakken.  

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn de leerlingen vrij.  

Maandag 25 mei kunnen alle leerlingen starten met alleen hun profielvakken en werken ze verder met de weektaak. 

 

Vragen? 

Voor vragen over de veranderingen in het PTA of SE-I kunt u terecht bij dhr. Samwel (sat@vhl.nl)  

Voor vragen over de profielkeuzevakken of de voortgang van het schooljaar kunt u terecht bij mw. Troost (tro@vhl.nl)  

 

Bijlage: (onder aan deze brief) 

Bijlage 1: Kalender met belangrijke data 

Bijlage 2: Schema PTA-afnames 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

E. Pruijn – Oudshoorn, directeur 

M. Troost, teamleider VMBO 

T. Samwel, examensecretaris 
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Bijlage 1: Kalender met belangrijke data 3 vmbo 

 

Dag Activiteit  Tijd 
Maandag 18 mei t/m  

woensdag 20 mei 

Leerlingen in groepjes op school niet gekozen 

vakken af te maken 

Leerlingen ontvangen 

hierover een apart bericht 

 

Donderdag 21  Vrij (Hemelvaart)  

Vrijdag 22 mei Vrij  

Weekend  
Week van maandag 25 mei Leerlingen werken vanaf maandag 25 mei aan 

profielvakken volgens weekplanner 

 

  

Deze week krijgen de leerlingen een rooster met 

wanneer zij een contactmoment op school hebben 

om hun profielvakken te volgen. Dit rooster geldt 

vanaf 2 juni 

 

 

Leerlingen volgen (online) lessen t/m vrijdag 26 juni  

   

Maandag 1 juni Vrij (Pinksteren)  

   

Woensdag 10 juni Vrij (Paardenmarkt)  

   

Vrijdag 26 juni Laatste reguliere lesdag  

   

Maandag 29 juni Start SE-I 

 

Afnameschema in bijlage 2 

Dinsdag 7 juli Einde SE-I 

 

 

Woensdag 8 juli Afronden PTA-opdrachten voor wie dat nodig heeft 

 

 

Donderdag 9 juli Bekendmaking cijfers SE-I 

 

 

Vrijdag 10 juli Inleveren herkansingsformulier en goedkeuring 

examendossier voor 10.00 uur 

Mogelijkheid om docenten te spreken voor 

herkansing SE-I 

Het formulier wordt digitaal 

verstuurd en ingeleverd 

Weekend   

Maandag 13 juli Studiedag docenten, leerlingen bereiden voor op 

herkansingen 

 

Dinsdag 14 juli Herkansing SE-I 08.30 uur + inleveren boeken  

Donderdag 16 juli Ophalen rapport + afsluiting  

Vrijdag 17 juli Start zomervakantie  



 

 

 

 

Bijlage 2: Afnameschema SE-I 

 

Dag Toets Tijd 
Maandag 29 juni Aardrijkskunde 

 

08.30 – 09.30 uur 

 Tekenen 

 

11.00 – 12.30 uur  

Dinsdag 30 juni Nask-1 

 

08.30 – 10.00 uur 

 Engels leesvaardigheid 

 

11.00 – 12.00 uur 

Woensdag 1 juli Economie 

 

08.30 – 10.00 uur 

 Duits KLT 

 

11.00 – 12.00 uur 

Donderdag 2 juli Nederlands  

 

08.30 – 10.00 uur 

 Biologie 

 

11.00 – 12.30 uur 

Vrijdag 3 juli Geschiedenis 

 

08.30 – 10.00 uur 

 Duits  

 

11.00 – 12.00 uur 

Maandag 6 juli Wiskunde 

 

08.30 – 10.00 uur 

 LO-2 

 

11.00 – 12.30 uur 

Dinsdag 7 juli Engels KLT 

 

08.30 – 10.00 uur 

 Nask-2 

 

11.00 – 12.30 uur  

Dinsdag 14 juli Herkansing 09.00 – xx.xx uur 

 


