
Programma van toetsing en afsluiting 
Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn 

 
 DRAAIBOEK 2018 - 2019 

 

Referentiedocumenten: 
- Reglement Certificaten en Diploma  
- Digitale schoolagenda met inhoud 
- Programma van toetsing en afsluiting 
 
 
Vastgesteld, Binnenkring diploma, d.d. 26-6-2018  Pagina 1 van 1 

Doel 
Het doel van dit draaiboek:  

- Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) inzichtelijk en duurzaam hanteerbaar 
maken, waarbij transparantie van de methode van uitvoering van het programma 
zowel voor leerlingen als personeel voorop staat.   

- Het programma zodanig te verdelen over het leerjaar dat onwenselijk of overmatige 
belasting m.b.t. gelijktijdigheid wordt vermeden. 

- Conflicten in de PTA-schoolagenda en conflicten met andere agenda’s vooraf 
vermijden. 

 
Periodiseren 

- In elke van de door een vakdocent en/of vaksectie vastgestelde leerlijn zijn per 
leerjaar faseringen opgenomen die leiden tot afsluiting van (een deel van) de stof in 
de leerlijn, ten behoeve van het meten van groei, die bij het verlangde resultaat leidt 
tot het verlenen van een (deel)certificaat aan de betreffende leerling(en).  
 

- In alle gevallen waarin een leerlijn dat wenselijk en mogelijk maakt wordt door elke 
vakdocent/sectie per klas, per vak en zo nodig per leerling, voor elke leerlijn, de 
datum of periode alsook de titel van een periode-afsluiting (zoals bijv. 
toets/test/verslag/spreekbeurt/herkansing, enz.) ingevoerd in de centrale (digitale) 
jaaragenda van de school.  
Eventuele agendaconflicten die op het moment van ingave van een datum zichtbaar 
worden, moeten zijn opgelost voordat een datum definitief wordt ingegeven in de 
agenda. 
 

- In gevallen waar een leerling nog niet toe is aan, of nog niet in staat is tot het maken 
van een (tussentijdse) toets of het behalen van een(deel) certificaat wordt door de 
docent voor die betreffende leerling(en) een nieuwe toets-/behaaldatum of -periode, 
of wat ook van toepassing is, in de centrale digitale schoolagenda geplaatst. 
 
 

Inhoud van de digitale PTA-agenda 
Elke ingave in de centrale digitale agenda dient per keer te zijn voorzien van een duidelijke 
omschrijving, zodat geen twijfel kan ontstaan over de aard en inhoud van de periode-
afsluiting en voor wie. Ingaven kunnen heel divers zijn zoals voor: toetsen, testen, 
spreekbeurten, verslagen, herkansingen, enz. 
 
Inhoud agenda: 

- Datum/periode van (tussentijdse) periodeafsluiting (toetsen, testen, spreekbeurten, 
verslagen, herkansingen en/of van uiterlijke afronding voor behalen van 
(deel)certificaat door leerlingen, enz.). 

- Datum van de citotoets(en). 
- Datum/periode van (tussentijdse) controle op de inhoud van het portfolio van de 

leerlingen. 
- Datum/periode van toetsing van de aanwezigheid op school van de leerlingen 

 
 
 


