Aan leerlingen van de klassen 4 vmbo-t en hun ouders en verzorgers

Monnickendam, 1 oktober 2019
Betreft: Programma van Toetsing en Afsluiting en tentamens periode 1

Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),
Ieder jaar informeren wij leerlingen en ouders uiterlijk 1 oktober over het schoolexamen zoals dit is
vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit PTA staat per vak beschreven uit welke
onderdelen het schoolexamen bestaat. De afspraken rond examineren en het schoolexamen zijn vastgelegd
in het Examenreglement van ZAAM en het reglement op schoolniveau. De documenten kunt u op de
website vinden: https://bernardnieuwentijtcollege.nl/leerlingen/examen-tentamen/. Het is van belang dat
leerlingen en ouders/verzorgers kennis nemen van de inhoud van het PTA en de reglementen. Ter
bevestiging van het feit dat u het PTA van uw kind heeft gezien en op de hoogte bent van de
examenreglementen, wil ik u vragen het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij Cynthia
Verwoerd. U mag ook een foto van het ingevulde strookje mailen naar c.verwoerd@bnc.nu . In geval van
vragen kan er contact worden opgenomen met school of worden gemaild naar examenbureau@bnc.nu .
Rond de zomer hebben wij onze procedures rond het schoolexamens verder aangepast, hetgeen moet
leiden tot meer duidelijkheid voor de leerlingen en docenten. Ook zijn de PTA’s aangepast.
De eerste tentamenperiode start dinsdag 29 oktober. Het rooster voor deze week staat op de website. Ik
wil u met klem verzoeken in de tentamenperiode geen afspraken in te plannen voor uw kind bij
bijvoorbeeld de tandarts of andere medische zorg, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie.
Met vriendelijke groet, namens de examencommissie,

H. Verkerk
Examensecretaris
h.verkerk@bnc.nu
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Ik heb het examenreglement van ZAAM en het schoolreglement gelezen en ik ben bekend met het PTA van
klas 4 vmbo-t.
Naam leerling: _______________________________________
Naam ouder/ verzorger: _______________________________
Datum en plaats: _____________________________________
Handtekening: _______________________________________
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