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Aan de leerlingen van 5 havo en 6 vwo van Het Vlier
en hun ouder(s)/verzorger(s)

Deventer, 22 april 2020

Betreft: corona update 25

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Naast bekende zaken zoals de officiële uitslagdatum en de gang van zaken rond de facultatieve toetsen,
is er voor de resultaatverbeteringstoetsen, die bij deelname voor 50% het eindcijfer voor een vak
bepalen, nieuws te melden.
Officiële uitslagdatum
Hoewel velen van jullie zich al ‘geslaagd’ weten, vragen we toch aandacht voor 4 juni, de officiële
uitslagdatum. Een aantal collega’s bespreekt momenteel een invulling van deze dag, inclusief
Roosjesavond. Ook houden zij zich bezig met (een alternatieve) invulling van de diploma-uitreiking.
De facultatieve toetsen
De inschrijving voor de facultatieve toetsen is inmiddels gesloten. Deze toetsen zullen voor alle vakken,
behalve voor maatschappijwetenschappen, op school worden afgenomen. De vakgroep
maatschappijwetenschappen heeft voor 6 vwo gekozen voor een mondelinge toets via Teams. De
leerlingen van 5 havo maken voor dat vak de toets op school. Jullie ontvangen voor deze toetsen
binnenkort het rooster.
Bij de leerlingen die zich ingeschreven hebben voor een of meer facultatieve toetsen, zijn de cijfers uit
de TE3-kolom weggehaald. Dit is in een van de vorige updates aangekondigd. Als je de toets gemaakt
hebt, vervangt het nieuwe cijfer het oude.
Heb je je ingeschreven voor een facultatieve toets maar wil je toch afzien van het maken ervan, meld je
dan af bij het examenbureau: examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl
Het verwijderde cijfer plaatsen we dan terug.
De resultaatverbeteringstoetsen (RVT’s)
De RVT’s moeten zoveel mogelijk dekkend zijn voor het gehele PTA. Dat is een voorschrift van OC&W.
Deze toetsen zijn een belangrijke medebepaler (50%!) van het eindcijfer. Het construeren en becijferen
van de RVT’s is dus een serieuze zaak. Het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft voor
het samenstellen en corrigeren van de RVT’s het ‘vierogenprincipe’ tussen scholen geïntroduceerd. Het
Vlier is daarbij gekoppeld aan Het Hooghuis in Oss.
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Dat betekent dat onze vakgroepen de toets, het correctiemodel en de normering samenstellen en dat
daarna de collega’s uit Oss gevraagd wordt om feedback te geven. Wij doen dat voor hen.
Jullie werk wordt allereerst gecorrigeerd door je eigen docent (eerste corrector), een vakgenoot uit Oss
is de tweede corrector. Beide correctoren plegen daarna overleg over de toegekende scorepunten,
waarna het cijfer wordt vastgesteld. Omgekeerd zijn onze collega’s voor hen tweede corrector.
Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het centraal examen.
Het CITO publiceert uiterlijk vrijdag handreikingen voor de scholen.
In tegenstelling tot de facultatieve toetsen telt bij de RVT’s wel het hoogste cijfer. Het nieuwe cijfer
wordt alleen verdisconteerd in de uitslag als je cijfer daardoor hoger wordt.
Inleveren van boeken in de mediatheek
Velen van jullie hebben nog mediatheekboeken thuis waar leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo om
zitten te springen. Daarom willen we jullie vragen deze boeken zo snel mogelijk op school in te leveren.
Dat kan in de brievenbus bij de ingang van de mediatheek, in de bak op de leestafel of bij de balie. Alle
deuren staan open, raak de trapleuningen niet aan de houd buiten en binnen het gebouw en bij het
inleveren gepaste afstand tot elkaar. De deur naast de administratie is geopend. Je doet de nietexamenleerlingen een groot plezier als je gehoor geeft aan deze oproep. Zij krijgen in de update bericht
dat ze via AURA weer boeken kunnen reserveren die ze op afspraak kunnen komen afhalen.
Hopelijk kunnen de leerlingen die zich al geslaagd weten genieten van hun succes. De leerlingen die
deelnemen aan de facultatieve toetsen wensen we veel succes bij de voorbereiding en het maken
ervan. Het zou mooi zijn als iedere deelnemer erin slaagt hoger te scoren. We verwachten dat er nog
veel meer leerlingen zullen slagen.
Tot zover de laatste update voor de meivakantie. Na de vakantie komt een volgende.
Voor nu wensen we jullie een hele fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur het Vlier
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