
Nieuwsbrief examencommissie oktober 2022 
Nieuwe PTA’s en examenreglement.  

Elk jaar voor 1 oktober worden de nieuwe Programma’s van Toetsing en Afsluiting 
(PTA’s) vastgesteld. De betreffende klassen (9 mavo, 10C, 10 havo-4, 11 havo-4, en 10 
vwo) krijgen deze in de klas uitgereikt en krijgen hier dan ook voorlichting over.  
De lopende PTA’s zijn bij een aantal vakken aangepast. Mocht je vragen hebben over 
het PTA van een vak, meld je dan bij de betreffende vakdocent of bij de 
examencommissie.  
 
Met ingang van dit schooljaar is er ook een nieuw examenreglement. Het is 
belangrijk goed te weten welke rechten en plichten je hebt als leerling. Wij 
adviseren om het examenreglement dan ook een keer goed door te lezen en met 
vragen naar de examencommissie te gaan.  
 
Alle PTA’s, eventuele wijzigingen en het nieuwe examenreglement worden zo snel 
mogelijk op de website gezet.  
 
Examencommissie: beschikbaarheid en bereikbaarheid 

De examencommissie bestaat uit de heer Bernsen, mevrouw Bongers en de heer 
Maduro. Het examenbureau is te vinden rechts achterin de gang bij de receptie. 
Daar kun je terecht met vragen over PTA’s, herkansingen, examens, en alle andere 
zaken die met het examentraject te maken hebben. Mailen kan natuurlijk ook naar: 
examencommissie@kgcnijmegen.nl. Vermeld in een mail altijd je volledige naam en 
klas.  

Communicatie 

De examencommissie stuurt regelmatig nieuwsbrieven. Deze worden altijd 
verzonden naar de schoolmail adressen van de leerlingen. Zorg er dus voor dat je 
regelmatig je schoolmail checkt! In de nieuwsbrieven staan bijvoorbeeld belangrijke 
zaken rondom de toetsweken, deadlines voor het inschrijven voor inhaaltoetsen en 
herkansing en informatie rondom (school)examens. De nieuwsbrieven worden ook 
op de site geplaatst, zodat je ze altijd kunt terugvinden en de informatie kunt 
raadplegen. De ouders worden via een mail ook op de hoogte gesteld dat er een 
nieuwsbrief is verzonden naar de leerlingen.  

 

Met vriendelijke groet,  
Namens de examencommissie, 
 
T. Bernsen 
L. Bongers  
B. Maduro 
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