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

Deventer, 6 april 2020

Betreft: corona update 21

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Bij dezen een grote update die veel vragen zal beantwoorden. Van verschillende kanten horen we dat
leerlingen en hun ouders/verzorgers het prettig vinden om geregeld te worden bijgepraat, ook al
overlappen sommige mededelingen voorgaande. We gaan dus door op de ingeslagen weg.
Nieuwe besluitvorming m.b.t. schoolexamens in toetsweek 3
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de Centrale Schriftelijke Eindexamens dit schooljaar vervallen.
Of een leerling geslaagd of gezakt is, zal worden bepaald aan de hand van de resultaten van de
schoolexamens. De definitieve slaag-zakregeling wordt aanstaande woensdag verwacht, evenals de
opzet van de resultaatverbeteringstoets. Dat is een officiële ‘herkansing’ af te nemen in juni nadat de
SE-cijfers in eerste instantie zijn vastgesteld en doorgegeven aan DUO. De term is de vorige week
gelanceerd door de VO-Raad om het verschil met de herkansingsregeling van de school helder te
maken.
Schoolexamens zijn toetsen die iedere school zelf mag maken en afnemen op zelf te bepalen
momenten. Er is wel voorgeschreven wat er minimaal in die schooleigen toetsen moet worden
opgenomen. Dit worden ‘eindtermen’ genoemd. Per vak is er zo'n lijst met eindtermen. In het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) moet de school per cohort leerlingen per niveau (havo, vwo
en gymnasium) vastleggen hoe en wanneer de eindtermen getoetst en daarmee afgesloten worden.
Zo'n PTA moet jaarlijks bij de start van het schooljaar vastgelegd zijn en met de Inspectie van het
Onderwijs gecommuniceerd zijn. Op Het Vlier zijn alle toetsen die leerlingen maken,
schoolexamentoetsen. Alle leerlingen hebben dus een schoolexamendossier met daarin nu minstens 6
(havo) of minstens 10 (vwo) cijfers.
Nu de coronacrisis ook het onderwijs treft, hebben scholen de vrijheid gekregen hun PTA alsnog aan te
passen. Van deze laatste regeling maakt Het Vlier gebruik.
Voor de schoolexamens van 5 havo en 6 vwo gaat het volgende gelden. We maken hierbij onderscheid
tussen vakken waarbij alle eindtermen al getoetst zijn en vakken waarbij er nog eindtermen getoetst
moeten worden.
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A. Vakken waarbij alle verplichte eindtermen al getoetst zijn
1. Bij de vakken waarbij alle verplichte eindtermen al zijn getoetst, wordt het behaalde
gemiddelde van de schriftelijke schoolexamens voor 6 vwo in de TE3-kolom geplaatst (cijfer uit
kolom TT), dus zonder het gemiddelde van eventuele po’s. Voor 5 havo wordt het cijfer uit de
SE-kolom in de TE3-kolom gezet. De TE3-kolom is de kolom in SOM waar normaal gesproken het
cijfer uit de derde toetsweek zou worden geplaatst.
2. Deze gemiddelde cijfers worden afgerond op 1 decimaal.
3. Deze actie wordt uitgevoerd op 6, 7 en 8 april. Op die dagen is SOM dichtgezet.
4. Het gaat om de volgende vakken:
Havo: BSM, economie, bedrijfseconomie, geschiedenis, KUBV (tekenen), handvaardigheid,
filosofie, maatschappijwetenschappen, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B
Vwo: Aardrijkskunde, biologie, BSM, economie, M&O, KUBV (tekenen), handvaardigheid,
filosofie, maatschappijwetenschappen, natuurkunde, NLT, Grieks, Latijn, scheikunde, wiskunde
A, wiskunde B, wiskunde C.
5. Leerlingen hebben de keus om de toets van zo’n afgerond vak tóch te maken, bijvoorbeeld
omdat zij een cijferverbetering wensen. Het is bij de afweging om deze toets al dan niet te
maken, verstandig om een aantal zaken mee te nemen in de overweging. Denk aan: voor
hoeveel procent weegt deze toets eigenlijk mee in mijn eindcijfer? Dit percentage is te vinden in
het PTA per vak (zie site: klik hier voor havo of klik hier voor vwo). Welk cijfer moet ik minimaal
behalen om de gewenste cijferverbetering tot stand te brengen? Hoe schat mijn docent mijn
kans in? Welke tips en adviezen kan mijn docent mij geven ter voorbereiding op deze toets?
Als een leerling besluit de TE3-toets voor een of meerdere afgesloten vakken toch te maken,
dan kan hij zich daarvoor t.z.t. opgeven.
Als een leerling zo’n facultatieve toets maakt, telt dat behaalde cijfer mee.
Deelname aan de facultatieve toets is een eenmalige kans. Niet meemaken door welke reden of
omstandigheid ook betekent dat de kans vervalt.
6. Deze facultatieve toetsen kunnen digitale toetsen zijn of schriftelijke toetsen die op school
worden afgenomen. Deze toetsen worden na de meivakantie aangeboden. Leerlingen kunnen
zich hier t.z.t. voor inschrijven.
B. Vakken waarbij nog niet alle verplichten eindtermen getoetst zijn
7. De toetsen van de vakken waarbij nog niet alle verplichte eindtermen getoetst zijn, zijn digitale
toetsen. De stof die getoetst wordt, is hoogstens de stof die in het oorspronkelijke PTA is
opgegeven. Houd itslearning goed in de gaten: per vak is hier de precieze toetsstof terug te
vinden.
8. De digitale toetsen voor deze vakken zijn in een toetsrooster opgenomen. Deze vakken worden
voor de meivakantie afgerond. Zie hieronder voor een overzicht.
9. Het gaat om de volgende vakken:
Havo: biologie, muziek, wiskunde D, aardrijkskunde
Vwo: geschiedenis, muziek, wiskunde D
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C. Moderne vreemde talen en Nederlands
10. Op een enkele uitzondering na zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits en Engels voor Pasen
afgesloten. De cijfers worden z.s.m. in SOM gezet.
11. Het inhalen en herkansen van de luistertoetsen in 6 vwo en inhalen voor enkele leerlingen in 5
havo wordt na de meivakantie gepland. Leerlingen wordt t.z.t. gevraagd zich hiervoor opnieuw
in te schrijven.

5H

datum

tijdslot

DU
wisD
BI
MU
AK

woe 8 april, boekentoets via itslearning
do 16 april
ma 20 april
woe 22 april
vrij 24 april

10.30 - 11.15 uur
09.00 - 10.00 uur
09.00 - 09.45 uur
09.00 - 10.00 uur
09.00 – 11.00 uur

6V
EN
wisD
GS
MU

di 7 april, essay via itslearning
do 16 april
ma 20 april
woe 22 april

09.00 - 10.30 uur
11.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.00 uur
11.00 - 12.00 uur

Dyslectische leerlingen mogen per klokuur 10 minuten langer werken.
Bepaling van de uitslag
De verwachting is dat woensdag de slaag-zakregeling en de opzet van de resultaatsverbeteringstoets
bekend gemaakt zal worden. Hopelijk wordt woensdag ook bekend op welke datum de uitslag van het
examen wordt vastgesteld en wordt er iets gezegd over diploma-uitreikingen. Zowel de leerlingen, hun
ouders/verzorgers als de scholen hebben behoefte aan zo’n moment.
In de weken na woensdag zal bekend worden hoe de school moet omgaan met leerlingen die gespreid
examen doen en met leerlingen die een versneld examen doen.
Digitale lessen
Er worden nu veel meer digitale lessen gegeven. Van collega’s horen wij dat het soms zoeken is, een
weg die ook weer onzekerheden met zich meebrengt. Ook van leerlingen vraagt deze manier van lessen
volgen extra inspanning, dit is immers voor iedereen nieuw. We vragen van iedereen hierin geduld,
maar ook doorzettingsvermogen. We zien dat er ook mooie dingen ontstaan.
De lessen worden gegeven volgens het vaste rooster zoals dat in Zermelo staat. In iedere lesgroep wordt
in ieder geval één les ‘live’ gegeven. Tijdens de andere uren is de docent beschikbaar voor vragen via
mail, chat of videobellen.
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Aanmelding hoger onderwijs 1 juni
Al eerder is bekend gemaakt dat de aanmelding voor het hoger onderwijs is uitgesteld. Leerlingen
kunnen zich tot 1 juni aanmelden bij Hbo-instellingen en universiteiten.
Overstappers 5 havo – 5 vwo
Er zijn leerlingen die hebben aangegeven na het behalen van hun havodiploma door te willen stromen
naar 5 vwo. Voor deze overstappers hanteren we de gebruikelijke procedure. We zullen de vakdocenten
per mail benaderen voor een advies, waarna de teamleiders vwo een beslissing nemen over de plaatsing
van deze leerlingen. We blijven dus de drempel van gemiddeld 6.8 voor de CE-vakken hanteren, maar
nu als adviesnorm.
We realiseren ons dat deze tijd extra onzekerheden voor onze examenleerlingen met zich meebrengt.
We hopen dat met dit bericht het een en ander duidelijk is geworden.
De volgende update zal donderdag verschijnen.
Met vriendelijke groet,

A.G.F. Jansen
directeur Het Vlier
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