EXAMENSECRETARIAAT
Twents Carmelcollege, locatie Potskampstraat
voorzitter
secretaris
plaatsverv. secretaris

: dhr. drs. M.G.F. Snijders
: dhr. B.J. Veelers
: mevr. C.M Mensink

Geachte ouders/verzorgers, beste 4e jaars leerling,
Zoals in het PTA en het examenreglement staat omschreven, komen een aantal toetsen in het kader
van het schoolexamen voor herkansing in aanmerking.
Donderdag 20 december het 7e en 8e lesuur vinden de herkansingen voor het 4e leerjaar plaats.
Welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen, kun je uit het opgave formulier aflezen.
Hieronder enkele afspraken:
•
Als je een herkansing wilt doen moet je dit opgeven via SOMToday.
•
Dit kan op donderdag 13 december t/m vrijdag 14 december 12.00 uur (zie de
instructies onderaan), daarna sluit de inschrijving automatisch en is inschrijven of
wijzigen niet meer mogelijk.
•
Als je het leesboek Engels wilt herkansen geef je de titel van het leesboek vóór
18 december door aan je Engels docent.
•
Donderdag 20 december zijn de herkansingen het 7e en 8e lesuur.
•
Op Dinsdag 18 december staat het rooster en de lokaalindeling op het prikbord
tegenover de receptie en op de website. De uitslag van de herkansingen krijg je te horen
van je docent, is te bekijken via SOM.
•
Als het cijfer van de herkansing hoger is dan het cijfer van de oorspronkelijke toets, dan
kun je dit ook in SOMtoday terugvinden.
Instructie kiezen van je herkansing (deze keuzes zijn op 13 december pas zichtbaar):
• Ga naar de SOMtoday
• Kies: Rooster

• Ga naar donderdag 20 december
• Kies keuzewerktijd (staat onderaan bij het 7e en 8e uur)

•
•

Kies het PTA dat je wilt herkansen
Je kunt t/m 14 december je keuze nog wijzigen. Op 14 december om 12.00 uur sluit de
inschrijving automatisch en is inschrijven of wijzigen niet meer mogelijk.

Kom je er niet uit met inschrijven of wil je iets wijzingen, kom dan langs op het examensecretariaat,
want na 14 december om 12.00 uur kunnen wij helaas niets meer voor je betekenen.
Herkansingen Periode 2 PTA 20 december 2018
BBL
Vak

PTA

Omschrijving

Biologie

401

Planten

Economie

401

Hoofdstuk 1

402

Hoofdstuk 2

403

Hoofdstuk 3

Engels

403*

Leesvaardigheid boek

maatschappijleer

401

Inleiding en media

maatschappijkunde

401

Politiek deel 1

402

Politiek deel 2

401

H6 basisnatuurkunde = samenstellen krachten

402

H7 Energie

401

leesvaardigheid (tekst)

402

Taalverzorging

403

Schrijfvaardigheid (email)

401

H2 Verbanden

NASK1
Nederlands

Wiskunde

402
H4 rekenen
* Engels leesboek de leerling geeft uiterlijk 18 december de titel van het leesboek door aan de
vakdocent.

KBL/G(T)L
Vak

PTA

Omschrijving

Aardrijkskunde

401

Weer en klimaat

Biologie

401

Planten

Economie

401

Hoofdstuk 1

402

Hoofdstuk 3 en 4

Engels

402*

Leesvaardigheid boek

Geschiedenis

401

staatsinrichting historisch overzicht (H1 + H2)

maatschappijleer

401

Inleiding en media

maatschappijkunde

402

Politiek deel 1

402

Politiek deel 2

401

H8 Straling H10 Geluid

403

H3 + H9 Elektriciteit

401

Par 7.1 en 7.2 en Hfdst 8 schoon

402

Par 7.3 en 7.4 en Hfdst 9 Stoffen uit de Aarde

403

Par. 7.5 en 7.6 en Hfdst 10 Zouten

401

leesvaardigheid

402

Taalverzorging

NASK1
NASK2

Nederlands
Wiskunde

401 H2 Verbanden
402 H3 Afstanden en hoeken
403 Hoofdstuk 2,3 en 4

* Engels leesboek de leerling geeft uiterlijk 18 december de titel van het leesboek door aan de
vakdocent.

Met vriendelijke groet,
Mevr. C.M Mensink
Dhr. B.J. Veelers

