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Aan de leerlingen van 5 havo en 6 vwo van Het Vlier
en hun ouder(s)/verzorger(s)
Deventer, 15 april 2020
Betreft: corona update 23

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Hopelijk heb je een fijn paasweekend gehad.
Vorige week schreven we over de regeling zoals die voor examenkandidaten van 2019-2020 zal gaan
gelden. Het werd een lange brief met een ingewikkelde tekst. Vandaag zetten we alles nog eens op een
rijtje: de afwikkeling van toetsweek 3, het vaststellen van de schoolexamencijfers, de slaag-/zakregeling
in het kort en de resultaatsverbeteringstoets. Verder sturen we een aangepaste jaarplanning voor de
examenklassen mee.
Afwikkeling TE3: facultatieve toetsen en verplichte toetsen
Voor de vakken waarbij de eindtermen al getoetst waren in eerdere toetsen, wordt in de kolom voor
toetsweek 3 het tot dan toe behaalde gemiddelde geplaatst. Deze toetsen worden facultatief: alle
leerlingen mogen deze toetsen maken als zij denken een beter cijfer te kunnen halen, maar moeten dat
dus niet. Kies je ervoor om deze toets te maken, dan geldt dat behaalde cijfer. Daarna is het gemiddelde
cijfer het schoolexamencijfer waarmee je dat vak afsluit. Het is nog niet bekend of deze toetsen fysiek
zullen worden afgenomen of digitaal. Dat kan per vak verschillen. Als dat bekend is, kun je je keuze niet
meer veranderen.
Vanaf woensdagochtend 15 april tot en met dinsdag 21 april kun je je zich via SKWT inschrijven voor
deze facultatieve toetsen. Wanneer je meer dan twee toetsen wilt maken, moet je een mail sturen naar
het de examensecretaris, meneer Snijders, via examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl, omdat SKWT
niet meer dan twee intekeningen kan verwerken. Het is verstandig voor het intekenen eerst te
overleggen met de eigen vakdocent: hoeveel weegt de toets, wat moet je halen om een hoger eindcijfer
te behalen, hoe kun je je het beste voorbereiden? Deze facultatieve toetsen worden afgenomen vanaf
13 tot en met 20 mei.
Er is een aantal vakken waarbij nog niet alle eindtermen getoetst zijn. Alle leerlingen die deze vakken
volgen, moeten deze toetsen maken. Deze vakken worden voor de meivakantie op afstand getoetst.
Daarna zijn ook die vakken afgesloten en is het gemiddelde cijfer het schoolexamencijfer waarmee de
leerling ook die vakken afsluit.
Uitslag bepalen: tijdelijke slaag-zakregeling
Op 4 juni is de landelijke uitslagbepaling. Wanneer ben je geslaagd? Voor het bepalen van de uitslag telt
dit jaar alleen het schoolexamencijfer. Het schoolexamencijfer wordt dan op helen afgerond en heet het
‘eindcijfer’. Bij dezen de slaag-/zakregeling nog een keer in een notendop.
Je bent geslaagd als:
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Je voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) ten hoogste
één keer een 5 hebt gehaald en voor de andere kernvakken minimaal een 6; je mag voor een
kernvak niet lager dan een 5 halen;
al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
je een 4 hebt en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is (je moet dus bijvoorbeeld
ook een 8 of twee keer een 7 gehaald hebben);
je 2 keer een 5 hebt, en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is (je moet dus
bijvoorbeeld ook een 8 of twee keer een 7 gehaald hebben);
Je een 5 en een 4 gehaald hebt, en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is (je
moet dus bijvoorbeeld ook een 8 én een 7 of drie keer een 7 gehaald hebben);
geen enkel eindcijfer lager is dan een 4.
Het combinatiecijfer telt ook als één eindcijfer mee in deze bepaling.
Het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed. Dat geldt ook
voor CKV voor de leerlingen die voor het tweede jaar in 6 vwo zitten.

Er doet een gerucht de ronde dat leerlingen dit schooljaar met drie vijven kunnen slagen. Dit gerucht
is pertinent onjuist.
Resultaatverbeteringstoetsen
Op 4 juni is dus bekend wie er geslaagd of gezakt zijn. Leerlingen die op basis van hun resultaten zijn
gezakt of hun resultaten willen verbeteren, mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten
resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken.
Een RV-toets gaat zoveel als mogelijk over het gehele PTA van het betreffende vak. Het cijfer voor de
RV-toets telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide
onafgeronde cijfers worden gemiddeld, daarna afgerond en dat is het nieuwe eindcijfer. Als het
behaalde cijfer voor de RV-toets lager is dan het SE-cijfer, telt het RV-cijfer niet mee. In dat geval blijft
het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
De RV-toetsen worden afgenomen in de periode na 4 juni tot aan de zomervakantie. Leerlingen kunnen
zich te zijner tijd via SKWT inschrijven voor deze RV-toetsen.
We hebben onze collega’s laten weten dat de leerlingen alleen kunnen beschikken over de leermiddelen
die dit jaar op de boekenlijst en de leerstof in itslearning.
Aangepaste jaarplanning 5H en 6V
In de bijlage sturen we een aangepaste jaarplanner mee voor 5havo en 6vwo. Hierin vind je alle
belangrijke data voor de schoolweken tot aan de zomervakantie.
Als je van plan bent in te schrijven voor een of meer facultatieve toetsen, wensen we je daarbij veel
succes. Denk ook alvast na over je eventuele deelname aan een of twee RV-toetsen. Als je nog niet ‘op
slagen’ staat, bieden deze toetsen je wellicht een uitstekende kans om alsnog te slagen.
Als er nieuws is, sturen we je vrijdag de volgende update.
Met vriendelijke groet,

A. Jansen, directeur het Vlier
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VOORLOPIGE planning 4e kwart schooljaar 2019 - 2020, afhankelijk van Corona maatregelen
maandag

13-17 april

dinsdag

woensdag

donderdag

9.00 uur SOM open + SKWT open voor
aanvraag facultatieve toetsen
wiD 5H 9.00 - 10.00 uur

vrij 2e paasdag

vrijdag
inhaal 5H NETL + 5H DU +
6V ENTL

wiD 6V 11.00 - 12.30 uur
20-24 april

Bi 5H 9.00 - 9.45 uur
GES 6V 9.00 - 12.00 uur

27april-1 mei

vrij meivakantie

4-8 mei

12.00 uur sluiting SKWT aanvraag
facultatieve toetsen

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie

v.a. 8.30 uur SKWT open voor
aanvragen herkansing luistertoetsen
6V

Indeling facult. toetsen bekend

12.00 uur sluiting SKWT herkansing
luistertoetsen 6V

facult. toetsen SE3

facult. toetsen SE3

11-15 mei

18-22 mei

Mu 5H 9.00 - 10.00 uur
Mu 6V 11.00 - 12.00 uur

AK 5H 9.00 - 11.00 uur

vrij meivakantie

vrij meivakantie

facult. toetsen SE3

facult. toetsen SE3

facult. toetsen SE3

facult. toetsen SE3

vrij Hemelvaart

vrij Hemelvaart

Schema inhaal/herkansing
luistertoetsen 6V bekend

25-29 mei

1-5 juni

herkansing luistertoets 6V
ENTL+DUTL+FATL

12.00 uur alle cijfers staan in SOM

inzage facult. toetsen op afspraak met
docent

va 12.30 uur SKWT open inschrijving RV toetsen

10.00 sluiting inschrijving RV toetsen

12. 00 uur controle cijfers
door leerlingen is afgerond

vrij Pinksteren
16.00 uur RV toetsschema bekend

Uitslagdag 5H/6V

RV-toetsen 5H/6V

RV-toetsen 5H/6V

RV-toetsen 5H/6V

12.00 uur alle cijfers 5H/6V staan in SOM

inzage RV toetsen op afspraak met
docent

8-12 juni
RV-toetsen 5H/6V

15-19 juni

RV-toetsen 5H/6V

RV-toetsen 5H/6V

12. 00 uur controle cijfers
door leerlingen is afgerond

22-26 juni
diploma-uitreiking 5H
29 juni-3 juli

diploma-uitreiking 6V

