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Vinkeveen, 6 juni 2016 

 

 

Betreft: PTA-week en herkansingen 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,  

 

De PTA-week start op dinsdag 14 juni en duurt t/m woensdag 22 juni. Dit is twee 

dagen langer dan in het PTA-boekje staat en dat komt door het praktisch onderzoek van 

biologie op de Bosdijk, dat dit jaar in de PTA-week is gepland. Voor beide locaties is dat 

een hele dag. U vindt de data op het bijgevoegde rooster.  

Er mogen een week voor de PTA-week geen (leerbare) toetsen meer worden gegeven. 

Ook werkstukken e.d. mogen in deze week niet meer worden ingeleverd. Dit is om de 

leerlingen in de gelegenheid te stellen om de PTA-toetsen te leren. Dinsdag 7 juni is de 

laatste dag waarop de leerlingen  een leerbare toets kunnen krijgen.  

De twee herkansingen zijn op woensdag 29 juni. Een leerling mag alleen deelnemen 

aan de herkansingen als hij/zij alle verplichte opdrachten heeft uitgevoerd. Leerlingen die 

nog achterstanden hebben bijv. boekverslagen, schrijfopdrachten, werkstukken, LB, LO, 

CKV, of andere vakken of onderdelen, kunnen door hun docent(en) uitgenodigd worden 

om verplicht op school aan hun achterstanden te werken. Dat kan in de periode van 

22/23 – 28 juni.  

 

Voorwaarden om te mogen herkansen vindt u op blz. 33 van het  

PTA-boekje. De leerlingen dienen zich via Magister op te geven voor de herkansingen. Dit 

kan tot en met 27 juni om 24.00 uur. Opgaves die later bij ons binnenkomen, kunnen 

helaas niet meer worden meegenomen.  

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van 

uw zoon of dochter. 

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College  

 

 

Hildy van Anken, 

teamleider 
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