
 

 
 

 

 

Voorwoord  

Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het schooljaar 2022-2023. Dit reglement is 

van toepassing op de bovenbouw van vmbo, havo of vwo van csg Bogerman. 

Het is belangrijk dit PTA goed te lezen zodat je precies weet wat er de komende schooljaren van je 

verwacht wordt. Op die manier weet je ook wat je van de school mag verwachten met betrekking tot 

alle aspecten van het examen. Dit reglement (PTA) bestaat uit een algemeen deel en een vakinhoudelijk 

deel (het vak-PTA). 

Algemeen deel  

In dit deel lees je onder andere over het ‘Examenreglement van csg Bogerman’, de 

bevorderingsregeling, maar ook informatie over het profielwerkstuk 1 en het jaarrooster. Dit reglement 

is van toepassing op heel csg Bogerman, inclusief de regiolocaties2. De regelingen beschrijven zowel 

rechten als plichten.  

 

Vakinhoudelijk deel 

Dit deel, ook wel vak-PTA genoemd, geeft per vak een overzicht van alle schoolexamenonderdelen, 

inclusief de planning en weging. Het betreft hier toetsen en schoolexamens. Zo weet je aan het begin 

van de ‘voorexamenklas’3 al wat er de komende twee jaar (vmbo en havo) of drie jaar (vwo) van je 

verwacht wordt. De docenten bespreken de werkwijze en de planning met je.  

De inhoud van dit reglement wordt met de leerlingen doorgenomen door de mentor (het algemene 

gedeelte) en vakdocenten (het vakinhoudelijke gedeelte). Het reglement is opgenomen in het ouder- en 

leerlingenportaal van csg Bogerman.  

 

Dit algemeen deel geldt voor één schooljaar. Voor een leerling die doubleert geldt het PTA van het 

nieuwe schooljaar. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het PTA van voorgaand jaar of 

voorgaande jaren. 

 

Indien in het reglement of de vak-PTA’s gedurende het jaar wijzigingen plaatsvinden, zullen alle 

betrokkenen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. 

 

Vragen? Neem contact op met je docent, coach of mentor voor nadere uitleg.  

 

Wij hopen dat je het examen met succes zult afsluiten en wensen je hierbij veel succes. 

 

Namens de afdelingsleiders van csg Bogerman, 

Annemarie Kingma  

rector 

 

1 Profielwerkstuk: bovenbouw havo/vwo 
2 De regiolocaties zijn csg Bogerman Balk en csg Bogerman Koudum  
3 De voorexamenklas is voor vmbo leerjaar 3, voor havo leerjaar 4 en voor vwo leerjaar 4 en 5. 


