Aan de examenleerlingen havo 5 en vwo 6

Nieuwegein, 9 april 2020
Betreft: tijdpad naar de uitslag en de herkansingen

Beste examenleerling,
Wij hopen dat het goed met je gaat. De afgelopen tijd zijn er zo goed als geen leerlingen op school. Een
school zonder leerlingen is maar een raar iets … kaal en leeg. Wel hebben we de afgelopen tijd gemerkt dat
velen van jullie zich goed aan het voorbereiden zijn op de herkansingen die eraan komen. Dat is knap
gezien de huidige situatie.
Ik wil je bedanken voor alle begrip in dezen en ook voor de positieve manier van vragen stellen over het
herkansen en andere zaken.
Het tijdspad naar de uitslag
De zak/slaagregeling is gisteren bekend geworden*. We hebben tot 7 mei nodig om de examendossiers
compleet te maken. Daarna moeten de schoolexamencijfers door zowel docenten als leerlingen worden
gecontroleerd. Na deze controle stellen we vast wie geslaagd is en wie nog niet. Op 15 mei maken we de
uitslag bekend. Hierover volgt nog nader bericht. Hierna zijn er op 25 en 26 mei nog extra herkansingen. Zie
ook het tijdspad onder deze brief.
We willen op 4 juni de cijferlijsten overhandigen. Dat is ook het moment waarop leerlingen zich uiterlijk
kunnen opgeven voor de twee Resultaatsverbeteringstoetsen. Verdere invulling hierover volgt nog.
De herkansingen
De herkansingen vinden plaats op 15, 16 en 17 april. Die kunnen we alleen mogelijk maken als we ons met
zijn allen houden aan de RIVM-richtlijnen. Lees daarom het onderstaande goed door! De regels van het
binnenkomen en weggaan zijn flink aangepast. We kunnen dit alleen goed laten verlopen als we jullie
medewerking hebben. Daar hebben we overigens alle vertrouwen in.
Je rooster en lokaal kun je binnenkort op Zermelo zien. Hieronder staan alle regels zakelijk verwoord om te
zorgen voor maximale duidelijkheid.
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-2We verwachten van elke leerling daarom:
Je houdt 1,5 meter afstand.
Je hoest in je elleboog.
Je blijft thuis als je verkoudheidsklachten hebt (meldt dit bij je schoolleider en examensecretaris)
Hoe organiseren we het:
Bij de ingang staat een conciërge. Deze laat jullie 1 voor 1 naar binnengaan.
Herkansing in de T-vleugel dan via de achteringang naar binnen.
Herkansing in de A- of B-vleugel dan via de hoofdingang naar binnen.
Bij binnenkomst was je eerst je handen met de daarvoor klaargezette middelen.
Je gaat daarna direct naar je lokaal.
Per vleugel zijn maximaal vier lokalen in gebruik.
Per lokaal maximaal negen leerlingen.
Als je het lokaal binnenkomt pak je eerst je herkansing. Die ligt daar klaar.
Je gaat vervolgens zitten.
Je doet je mobiel (uit!), etui en horloge in je tas onder je tafel.
De surveillant geeft het aan als je mag beginnen.
Je mag het lokaal verlaten als je klaar bent (ook het eerste uur en het laatste kwartier).
Als je tot het einde van de toets bezig bent verlaat je het lokaal na instructie van de surveillant.
Je gaat direct naar buiten en volgt de instructie van de gangwacht en conciërges op.
Denk er ook aan dat je niet in groepjes naar school komt en ga als je het gebouw hebt verlaten
direct naar huis.
We vertrouwen erop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.
Veel succes gewenst,
D.W.S Buijs – schoolleider havo 5
G.B. Rus – schoolleider vwo 6
J. Smit – examensecretaris
Bijlagen:

- Tijdspad
- Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel
- Resultaatverbeteringstoets

Tijdspad
Herkansing
Pasen (alle
examen
leerlingen)
15, 16, 17 april
7 mei
8 t/m 11 mei

Herkansing
Pasen
Cijfers
bekend

Uitslag

Examendossier
compleet
Controle SE cijfers
door leerlingen en
docenten

12, 13 mei

15 mei
18 mei

Uitslag

25, 26 mei
29 mei
4 juni

Cijferlijst ophalen
Nog niet bekend is
in welke vorm dit
georganiseerd kan
en mag worden.

?? juni

6, 7, 8 juli

Herexamen
schoolexamen
(deel van de
examen
leerlingen)

Extra herkansing
(alle examen
leerlingen)

Inschrijven tot 8
mei
Herkansing
herexamen
schoolexamen
Cijfers bekend
Inschrijven tot 18
mei
Herkansing extra
herkansing
Cijfers bekend
Deadline
aanmelden
Resultaatverbeteringstoets
Afname
resultaatsverbeteringstoetsen

Diplomauitreikingen havo
en vwo
Nog niet bekend is in
welke vorm dit
georganiseerd kan
en mag worden.

Je wordt nog geïnformeerd over de manier waarop het ophalen van de cijferlijsten en de officiële uitreiking
van de diploma’s worden georganiseerd.
*Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel
Eindcijfers
• Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde
van de SE-resultaten.
• Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer
moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar
beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar
boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.
• Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als
andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
• Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer
(bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het
vaststellen van de uitslag.
Weging en compensatie eindcijfers
• Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het
gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
• De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of een
deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over de rekentoets.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
o hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A,
B of C (indien gevolgd);
o regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een 4, ook
niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal aantal onvoldoende
eindcijfers en de compensatie daarvoor;
o het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.
• Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te behalen.
De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen
worden vastgesteld.

Resultaatverbeteringstoets
• Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven alsnog een
diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze
naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals
opgenomen in het PTA van de school.
• Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder
behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het
nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat
geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
• Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, bijvoorbeeld
omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.
• Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor
vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
• Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een verruiming
ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak één CE mogen
herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige
leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen.
• De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het
gehele PTA van het betreffende vak.
• De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden
van een alternatief afnamemoment van een RV-toets als een leerling niet kan deelnemen als gevolg
van ziekte, thuis-quarantaine of een andere reden buiten de wil van de leerling. De directeur zal hem
of haar in de gelegenheid stellen de RV-toets alsnog af te leggen.
• Voor de uiterste data wordt vastgehouden aan de reguliere planning:
o Uiterlijk 4 juni: mededelen van de uitslag (geslaagd of gezakt) aan de kandidaat op basis
van de SE-resultaten. (examenloket@duo.nl) bij de inspectie.
o Periode na 4 juni tot aanvang zomervakantie: voorbereiden op en afnemen van de RVtoetsen. Deze data moet de school nog vaststellen.
o Na afname en correctie RV-toetsen: vaststellen van de definitieve uitslag voor de leerlingen
die RV-toetsen hebben gemaakt (geslaagd of gezakt). Deze datum moet de school nog
vaststellen.
Voor leerlingen die gespreid examen doen of vervroegd examen of vakken op een hoger niveau geldt een
aparte regeling. Deze leerlingen ontvangen daarover nog bericht.

