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AANVULLENDE BEPALINGEN AGORA 
 

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) 

1.1 De kandidaten ontvangen digitaal voor 1 oktober het examenreglement met het 

bijbehorende programma van toetsing en afsluiting (PTA), waarin per vak wordt 

vermeld: 

• welke onderdelen van het examenprogramma worden getoetst; 

• wat de inhoud is van de onderdelen van het schoolexamen; 

• op welke wijze het schoolexamen plaatsvindt; 

• op welke wijze herkanst kan worden; 

• hoe de onderdelen van het schoolexamen wegen in de totstandkoming van het 

schoolexamencijfer. 

1.2 Jaarlijks worden de PTA’s opnieuw vastgesteld. Mocht een leerling al zijn gestart 

met een PTA, dan blijft het PTA van het startjaar geldig voor de afronding van dat 

vak. Alleen met wederzijdse instemming kunnen examencoaches en een leerling 

besluiten dat de leerling overstapt naar het nieuwe PTA. 

1.3 Het bevoegd gezag kan een leerling toelaten tot het volgen van onderwijs voor 

een specifiek vak bij een andere afdeling. De leerling volgt het volledig PTA van de 

betreffende leerroute. 

 

2. HERKANSING ONDERDELEN SCHOOLEXAMEN 

2.1 Agora-leerlingen halen het beste uit zichzelf en worden in dit proces ondersteund 

door coaches. Examencoaches begeleiden de leerling in het examentraject, zij 

kunnen dat alleen doen als hun leerlingen zich maximaal inzetten. Wanneer een 

leerling aantoonbaar niet voldoet aan zijn/haar ‘inspanningsverplichting’, kan deze 

door de docent opgedragen worden alsnog aan de verplichting(en) te voldoen. 

2.2 De examenkandidaat heeft het recht per vak één pta-onderdeel per schooljaar te 

herkansen.  

2.3 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 

 

3. VERLENGING EXAMENTRAJECT 

In geval van verlenging van het examentraject kunnen de behaalde cijfers voor 

schoolexamenonderdelen worden behouden. De examencoach stelt (na overleg 

met de leerling) vast welke onderdelen kunnen worden behouden en welke 

overgedaan dienen te worden.  

 

4. MANDATERING 

Dhr. E. Wijnveen is als conrector voorzitter van de examencommissie. 

Dhr. T. Konijnendijk, Mw. J. van Eerd vervullen de rol van examencoördinator 

agora onderwijs. 


