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

Deventer, 9 april 2020

Betreft: corona update 22

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Gisteren was een belangrijke dag: de slaag-zakregeling en de opzet van het herexamen, de
resultaatsverbeteringstoets, werden door de minister bekend gemaakt. In deze update proberen we het
e.e.a. uit te leggen.
Het is een grote update geworden en zal jullie leesvaardigheid op de proef stellen. De basis ervan zijn de
kamerbrief van 8 april en het tweede servicedocument van OC&W. Er wordt duidelijkheid geboden over
de tijdelijke slaag-zakregeling, de resultaatsverbeteringstoetsen, over de regelingen m.b.t. gespreid
examen, het versneld afleggen van het examentraject, examen doen op een hoger niveau en over de
uitslagdatum. Ook is er nu duidelijkheid over het tijdpad naar het einde van het jaar. Ter wille van de
volledigheid hebben we alles op een rijtje gezet.
De tijdelijke slaag-zakregeling
De slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand. De kernvakkenregel blijft staan, evenals het
maximumaantal onvoldoendes, de compensatieregeling en de regeling om cum laude te slagen.
Uiteraard vervalt het vereiste gemiddelde van 5.5 voor het centraal examen. De regeling heeft nu
betrekking op het schoolexamen in plaats van op het samenspel van schoolexamen en het centrale
examen.
• Het eindcijfer van een vak wordt volgens 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. We
bestuderen op dit moment of de instellingen in SOM moeten worden aangepast.
• De regeling van 5.5 gemiddeld voor het centraal examen vervalt.
• 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.
o

Er mag hooguit één 5 zijn behaald als eindcijfer voor één van de kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere
kernvakken minimaal een 6;
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Er mag geen cijfer zijn behaald lager dan 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het
combinatiecijfer, en er mag ten hoogste één 4 en één 5 op de cijferlijst staan, mits
voldoende gecompenseerd;
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.

Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te
behalen.

Gespreid examen
• Leerlingen die langdurig ziek zijn of andere bijzondere omstandigheden hebben, mogen hun
eindexamens net als anders over twee jaar spreiden. Als zij dit jaar vakken afronden, hoeven zij
volgend jaar het CE van deze vakken niet alsnog te doen.
• 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.
Resultaatverbeteringstoetsen
Na het afronden van de schoolexamens stelt de school uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis
van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Leerlingen die op basis van deze resultaten
zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren, mogen voor maximaal twee vakken een
zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken, waarbij het hoogste cijfer blijft staan. We
benutten de periode na 4 juni tot de aanvang van de zomervakantie om deze RV-toetsen af te nemen en
de diploma-uitreiking te organiseren.
• Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog
een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. Iedere
leerling mag voor twee vakken zo’n toets afleggen.
• 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.
• Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling dit jaar eindexamen
doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen.
• De RV-toets wordt gemaakt door de vakgroepen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk
baseert op het gehele PTA. Vakgroepen letten daarbij wel op de studeerbaarheid voor de
leerlingen i.v.m. de beschikbare leermiddelen.
• De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni. We organiseren een alternatief afnamemoment
van een RV-toets als een leerling niet kan deelnemen als gevolg van ziekte, thuis-quarantaine of
een andere reden buiten zijn wil.
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De herkansingsregeling van de school
Nu bekend is wat de regeling RV-toetsen inhoudt, zien we geen aanleiding de herkansingsregeling van
Het Vlier voor jullie te herzien.
Aangepaste examentrajecten
• Leerlingen die vervroegd examen afleggen in het voor- of voorvoorlaatste leerjaar hebben in de
reguliere situatie één herexamenmogelijkheid. Meestal wordt deze pas ingezet in het
eindexamenjaar omdat dan van alle vakken het eindexamen zijn afgerond en goed kan worden
ingeschat welk vak moet worden herkanst.
In de tijdelijke slaag-zakregeling heeft deze leerling de volgende twee mogelijkheden:
1. de leerling neemt dit schooljaar deel aan twee RV-toetsen en heeft daarmee in het
eindexamenjaar geen herexamen meer.
2. de leerling neemt dit schooljaar deel aan één RV-toets en heeft in het eindexamenjaar nog
recht op deelname aan het herexamen.
Het resultaat van de RV-toets telt voor deze leerlingen op dezelfde manier mee voor het
eindcijfer als bij de andere leerlingen.
• Leerlingen die gespreid examen afleggen, hebben in de reguliere situatie ieder jaar van het
gespreid examen een herexamenmogelijkheid voor de vakken waarin in dat schooljaar het
eindexamen is afgelegd. In schooljaar 2019-2020 geldt voor leerlingen die in het eerste jaar van
het gespreid examen zitten dat zij kunnen deelnemen aan maximaal twee RV-toetsen in de
vakken waarin zij dit schooljaar eindexamen hebben afgelegd. Het volgend schooljaar (het
tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan het reguliere
herexamen. Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in het tweede jaar van het gespreid
examen zitten, kunnen dit jaar deelnemen aan twee RV-toetsen in de vakken waarin zij dit
schooljaar het eindexamen hebben afgelegd.
• Leerlingen mogen ook dit schooljaar examen doen op een hoger niveau, mits zij aan het PTA
voor dat niveau voldoen. Ook de terugvaloptie blijft bestaan, mits zij voldoen aan het PTA van
het lagere niveau. Uiterlijk 11 mei moet de leerling zijn ingeschreven op het niveau/de leerweg
waarop hij examen wil doen.
Staatsexamens en vavo-regeling
Voor zowel het vavo als het staatsexamen geldt dat als leerlingen in de komende jaren via een van deze
voorzieningen hun diploma willen halen zij daarbij de behaalde eindcijfers in 2019-2020 kunnen
gebruiken. Leerlingen hoeven de CE’s voor al afgesloten vakken dan niet alsnog te doen.
Landelijk moment voor het bekend maken van de examenuitslag
Eindexamen doen en je diploma behalen is een belangrijke gebeurtenis in jullie leven. Daar horen vaste
momenten bij. De officiële uitslagdag is vastgesteld op 4 juni. We hebben dan ook onder voorbehoud
Roosjesavond gepland. Hopelijk kunnen we, zoals eerder al gepland, op 25 en 26 juni feestelijk de
diploma’s uitreiken. Nadere bijzonderheden volgen.
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SOM gesloten
We houden SOM voorlopig gesloten. Het administratief op orde brengen hiervan zal nog enige tijd
vragen.
Schoolmail
We vragen jullie dringend om op iedere werkdag je schoolmail te lezen. Het kan zijn dat leerlingen
benaderd worden voor individuele en andere kwesties.
Volgende update en de aangepaste jaarplanning
We zijn van plan jullie woensdag een volgende update te sturen. Hopelijk kunnen we dan ook de
aangepaste jaarplanning bekend maken.
Tot zover deze grote en gedetailleerde update, die in veel antwoorden voorziet en vast ook weer vragen
zal oproepen.
Wellicht ten overvloede: de school is morgen en maandag gesloten i.v.m. de paasdagen. Wij hopen van
harte dat jullie ondanks alle beperkingen en maatregelen een prettig paasweekend zullen hebben.
Geniet van de vrije dagen!!

Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur het Vlier

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

www.ettyhillesumlyceum.nl

