Aan de leerlingen in 4 mavo en de ouder(s)/verzorger(s)
van deze leerlingen

Datum : december 2021
Ref.nr. : J/Bsm/Peb/PTA_ma
Betreft : aanpassing PTA maatschappijleer

Beste leerling, beste ouder/verzorger,
Gedurende de eerste maanden van dit schooljaar zijn de lessen maatschappijleer niet
geheel ingevuld zoals zou moeten, dit geldt zowel voor de locatie Slingerbos als
Levant. Gelukkig worden vanaf deze week de lessen, dankzij een aantal collega’s,
weer volledig ingevuld.
Bij een onderdeel van het vak maatschappijleer is op de locatie Levant een
achterstand ontstaan. Het onderwerp ‘Criminaliteit’ is op Slingerbos wel getoetst, maar
op Levant niet, omdat een van beide klassen (L4Ma) beduidend minder lessen heeft
gehad.
Als school ondersteunen we de leerlingen graag zo goed mogelijk richting hun examen
en hebben we de volgende oplossing gevonden:
Tijdens de komende toetsweek (13-19 januari 2022) wordt het onderwerp ‘Criminaliteit’
alleen getoetst op de locatie Levant. De klassen op Slingerbos hebben tijdens deze
toetsweek dus geen schoolexamen maatschappijleer.
Het oorspronkelijke onderwerp van de toetsweek, ‘Media’ (zoals dit ook in het PTA
programma is opgenomen) wordt op een andere wijze getoetst dan aangegeven in het
PTA. In plaats van een schriftelijke toets ‘Media’ ontvangen de leerlingen een
praktische opdracht over dit onderwerp. De opdracht kan tijdens de lessen
maatschappijleer gemaakt worden. Deze wijze van toetsen heeft als voordeel dat
leerlingen minder toetsdruk zullen ervaren, leerlingen in de les met de opdrachten aan
de slag kunnen en zodoende ook meer feedback van de docent kunnen krijgen.
De praktische opdracht wordt beoordeeld met een cijfer en is niet herkansbaar.
Na toetsweek 2 lopen beide locaties weer gelijk met de stof en zullen we het normale
PTA programma weer hervatten.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Namens de schoolleiding
Mayke Bosman, teamleider klas 3 en 4 Levant
Bernadette Peters, teamleider mavo Slingerbos
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