Nieuwegein, 26 mei 2020
Betreft: Resultaatverbeteringstoetsen, 4 juni en de diploma-uitreiking.

Beste examenleerlingen,
Op 15 mei hebben jullie contact gehad met je mentor. Je kreeg toen te horen of je al geslaagd was. Zo niet,
dan was er overleg over de aanpak om je kansen zo groot mogelijk te maken om alsnog te slagen. De
herkansingen zijn nu achter de rug, het is nu wachten op het resultaat van deze herkansingen. Voor
sommigen is deelname aan een of meerdere resultaatverbeteringstoetsen noodzakelijk om alsnog te
slagen. Hierover krijg je in deze brief meer uitleg. Daarnaast vertellen we meer over de invulling van 4 juni
en de diploma-uitreiking. De brief eindigt met een tijdspad.
De herkansingen
Op 26 mei waren de extra herkansingen. Mocht je hier aan hebben deelgenomen dan krijg je van je docent
te horen wat het resultaat is. Dat gebeurt uiterlijk op 29 mei. Op 2 en 3 juni worden deze nieuwe cijfers
gecontroleerd door de leerlingen en docenten zodat we op 4 juni voorlopige cijferlijsten kunnen afgeven.
4 juni
Op 4 juni worden de leerlingen die nog niet waren geslaagd gebeld door de mentoren. Alle leerlingen
kunnen de cijferlijst en de geslaagd vlag op school ophalen. Gewoonlijk is dit een feestelijk gebeuren, maar
dit jaar zal dit door de omstandigheden anders moeten verlopen. Je krijgt te horen op welk tijdstip je op
school kunt komen. Je kunt je opgeven voor de resultaatverbeteringstoetsen via magister op 3 en 4 juni. Het
feestvieren zal bij de diploma uitreiking plaatsvinden.
De resultaatverbeteringstoetsen
Als examenleerling mag je voor twee vakken een resultaatverbeteringstoets doen. Deze toets kun je ook
doen als je alleen een cijfer wilt verbeteren. Voor het vak waarin je een dergelijke toets doet geldt dat het
nieuwe eindcijfer een gemiddelde is van je schoolexamencijfer en je resultaat op deze
resultaatverbeteringstoets, dus het SE telt 50% en de resultaatverbeteringstoets telt 50%. Dit wel alleen als
dit een verbetering is ten opzichte van je huidige cijfer (hoogste cijfer telt). In principe is deze toets een
weergave van het gehele PTA van een vak, met alle onderdelen. Je hebt bij deze toetsen keuze uit al je
vakken, dus ook voor vakken die je in het voorexamenjaar hebt afgesloten. Je mag niet twee keer een
resultaatverbeteringstoets doen voor één vak.
Voor leerlingen die gespreid examen doen of die versnellen gelden specifieke regels. Zij krijgen hierover een
apart bericht.
De leerlingen die nog niet geslaagd zijn en een resultaatverbeteringstoets gaan maken zullen hierin begeleid
worden door vakdocenten van het vak waar een toets voor wordt gemaakt. Deze docent zal je ook een beeld
geven van hoe een dergelijke toets eruit gaat zien. Dat gaat dan over het type toets (schriftelijk, tekst,
schrijven) en de lengte. Wil je deelnemen aan één of twee resultaatverbeteringstoetsen dan geef je je op via
magister.
De toetsen zullen worden afgenomen op 15 en 16 juni. De resultaten worden uiterlijk 24 juni bekend
gemaakt.

Diploma-uitreiking
Op 6 juli is de diploma-uitreiking voor de havo en op 7 en 8 juli zijn er diploma-uitreikingen voor het VWO.
Het is nog niet duidelijk of er vanaf 1 juli meer dan 30 mensen mogen samenkomen. Daarom zijn we op dit
moment twee situaties aan het uitwerken. Bij de ene situatie gaan we uit van een maximale groepsgrootte
van 100 mensen, bij de andere van maximaal 30 mensen.
Situatie 1: maximaal 100 mensen
We willen de geslaagde examenleerlingen naar school laten komen om op locatie volgens klassenindeling
een diploma overhandigd te krijgen. Iedere examenleerling kan maximaal 2 gasten meenemen en dit zijn
mensen uit hetzelfde huishouden. Op de uitreiking krijgt de leerling een persoonlijk verhaal, ondertekent hij
of zij het diploma en is er ruimte voor feestelijkheden. Er zal een livestream zijn zodat andere
geïnteresseerden ook mee kunnen kijken.
Situatie 2: maximaal 30 mensen
In deze situatie doen we hetzelfde als bij situatie 1, maar zijn we genoodzaakt om de leerlingen geen gasten
te laten meenemen.
Hieronder staat de indeling van de klassen en daarbij de tijdstippen waarop de uitreiking start.
6 Juli
Tijd
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30

Klas
H5Q
H5R
H5S
H5T
H5V
H5W

7 Juli
Tijd
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30

Klas
V6A
V6B
V6C
V6D
V6E
V6F

8 Juli
Tijd
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30

Klas
V6G
V6H
V6K
V6L
V6M

Met vriendelijke groet,
Meneer Buijs en meneer Rus
Tijdspad

29 mei
2 en 3 juni
4 juni

15, 16 juni
24 juni
6, 7 en 8 juli

Extra herkansing
(alle examen
leerlingen)
Cijfers bekend
Controle cijfers
extra herkansing
Mentor belt
leerlingen die nog
niet geslaagd
waren op 15 mei

Voorlopige
cijferlijst

Resultaatverbeteringstoets

Ophalen
volgens schema
dat later
verstuurd wordt

Opgeven via
magister

Diploma uitreiking

Afname toetsen op
school
Cijfers bekend
6 juli Havo en 7 en 8
juli VWO diplomauitreikingen

