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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van mavo 3  

 

 

 

 

Mijdrecht, 26 mei 2016  

 

 

Betreft: laatste PTA periode mavo 3 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen, 

 

Op dinsdag 14 juni start de laatste PTA periode voor de leerlingen van mavo 3. In deze 

week geven bijna alle vakken een toets. De cijfers die worden behaald nemen de 

leerlingen mee naar de examenklas. In het PTA boekje dat aan de leerlingen is 

uitgedeeld staat dat de PTA week start op donderdag 16 juni. Echter zijn wij door het 

inplannen van de biologie practicum dagen genoodzaakt dit naar voren te halen en 

daarom starten we op dinsdag 14 juni. 

 

Het schema is als volgt: 

 

Datum Klas 2e en 3e uur 4e en 5e uur 6e 

Di 14/6  En (Schrijven/lezen) Nask2  

Wo 15/6 M3 Ec 
Ne (leesvaardigheid) 

(60min) 
BTE 

Do 16/6 M3 Vinkeveen Bi: PO-Bosdijk 

Vr 17/6 M3 Wi Gs  

Ma 20/6 M3 Fa (Schrijven/lezen) Bi  

Di 21/6 M3 Mijdrecht Bi: PO-Bosdijk 

Wo 22/6 M3 Nask1 En (luister) Ak 

 

Op maandag 27 juni zijn de cijfers van de PTA’s bekend en dan kunnen de leerlingen zich 

opgeven voor de herkansingen via Magister. Op woensdag 19 juni mogen de leerlingen 2 

PTA toetsen herkansen. De leerlingen die twijfelen welke toetsen te herkansen raad ik 

aan om dit met hun mentor te bespreken. 

 

Om de leerlingen genoeg tijd te geven om hun toetsen voor te bereiden hebben we 

afgesproken na maandag 6 juni geen leertoetsen meer af te nemen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Iris Versteeg, 

teamleider mavo 
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