
 

  

 

 

Aan alle eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
 
Datum :  5 oktober 2022   

Ons kenmerk :  221005kkn/1/examens/examen/DUO  

Onderwerp :  PTA en Mijneindexamen.nl 
 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ik zal mij eerst even kort voorstellen. Ik ben Willem Willems, vanaf dit jaar de 

examensecretaris van het Frits Philips. Het is mijn taak om allerlei zaken die nodig zijn 

voor het goed verlopen van de examens te regelen. Daarnaast zit ik de 

examencommissie voor die zich onder meer bezig houdt met onregelmatigheden bij 

(school)examens, de borging van de toetskwaliteit en het proces om te komen tot het 

PTA voor alle jaarlagen.  

 

Bij deze wil ik jullie informeren over 2 zaken: het PTA en Mijneindexamen.nl. 

 

PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) 

Het PTA dient te worden vastgesteld en aan de examenleerlingen te worden 

gecommuniceerd vóór 1 oktober. Jullie kunnen het PTA vanaf afgelopen week dan ook 

vinden op de website van onze school. In het PTA vinden jullie alle examenonderdelen 

die er per vak getoetst gaan worden, wanneer en hoe dit gebeurd, de wegging per toets 

enz.. We hopen dat dit niet nodig gaat zijn, maar mochten er wijzigingen noodzakelijk 

blijken in een PTA, dan zullen wij een erratum opstellen dat aan de betreffende leerlingen 

gecommuniceerd zal worden. 

 

Mijneindexamen.nl in het kort 

De overheid heeft sinds een aantal jaren mijneindexamen.nl opgezet. De informatie op 

mijneindexamen.nl is bedoeld om de eindexamenleerlingen te ondersteunen in hun 

voorbereiding op de centrale examens. Mijneindexamen.nl is geactualiseerd voor de 

examens van 2022-2023 en vanaf nu weer beschikbaar. Berichten over de centrale 

examens die ook relevant zijn voor leerlingen, komen ook op mijneindexamen.nl. 

 Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp ontwikkeld voor smartphone en tablet, maar 

is ook via een computer goed toegankelijk. Kijk ook even naar het korte filmpje over 

mijneindexamen.nl. 

  

Op mijneindexamen.nl kunnen leerlingen onder meer hun persoonlijke examenrooster 

samenstellen door hun niveau en hun vakkenpakket te selecteren. Ook is het mogelijk 

om vakken op een hoger niveau in het rooster op te nemen. Leerlingen krijgen zo een 

overzicht op maat van hun examenperiode. Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn 

toegestaan en na de examenafname verschijnt de link naar het correctievoorschrift. 

  

Behalve het persoonlijke examenrooster geeft mijneindexamen.nl ook praktische 

informatie ter voorbereiding in de vorm van oefenexamens, syllabi, algemene regels en 

tips en de slaag-zakregeling. Maak hier gebruik van! 

  

We wensen onze leerlingen een goede voorbereiding op de centrale examens. 

 
Met vriendelijke groet, 
Willem Willems - Examensecretaris 

https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vld1ec7dgzt7/0002/vld2c8iedyzl
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vld1ec7dgzt7/0003/vld2c8iedyzl
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vld1ec7dgzt7/0003/vld2c8iedyzl

