Sittard, 15 april 2020
Betreft: informatie schoolexamen laatste periode 4.2.2 – uitslag - resultaatverbeteringstoets
Beste ouder(s)/verzorger(s) en 4e jaars leerlingen,

Op 1 april heeft u een brief ontvangen over alle belangrijke data en feiten met betrekking tot
de invulling van de laatste periode van het schooljaar 2019 – 2020 en aanmelding
vervolgopleiding.
Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de slaag-zakregeling
voortgezet onderwijs bekend gemaakt. Ook is door het ministerie besloten om de uitslag van
het schoolexamen voor alle scholen landelijk vast te leggen op 4 juni. Op deze dag krijgen
de leerlingen te horen of ze wel of niet zijn geslaagd.
De planning die u van ons heeft ontvangen is gewijzigd door het besluit van het ministerie
om de uitslag landelijk bekend te maken. De nieuwe planning treft u in de bijlage aan.
Slaag-zakregeling 2019 - 20201
Eindcijfers
Het eindcijfer van een vak wordt conform het Programma Toetsing & Afsluiting (PTA)
bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de schoolexamen (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.
Voor vakken die normaal gesproken geen centraal examen (CE) hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt
op de SE-resultaten.
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.
Weging en compensatie eindcijfers
Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
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. Denk daarbij aan:
voor vmbo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer;
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regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan
een 4) en het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
voor vmbo moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief
kckv en voor vmbo-gl en –tl moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een
voldoende of goed.

Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets)
Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.
-

-

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.
Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RVtoets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die
(mede) op cijfers selecteert.
Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen
doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets.
De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni.

Tot slot
Houd de komende tijd jouw leerling e-mail en Magister goed in de gaten. Het kan zijn dat we
nog iets van je nodig hebben. Reageer op de e-mail of op een afspraak in Magister!
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Veel succes met de afsluitende PTA’s.
Met vriendelijke groet,

M. Lejeune,
afdelingsleider bovenbouw TL/GL

Bijlage 1.

Planning na mei vakantie

(ma) 4 mei:
Geen lessen conform jaaragenda (lesvrij)
(di) 5 mei:
Bevrijdingsdag
(wo) 6 mei:
Voorbereiding PTA-week
(do) 7 mei – (do) 14 mei:
Afsluitende PTA-week (4.2.2)
(do) 7 mei:

lesuur 2

maatschappijleer

(vr) 8 mei:

lesuur 2 en lesuur 3
lesuur 5 en lesuur 6

wiskunde
geschiedenis

(ma) 11 mei: lesuur 2
lesuur 5 en lesuur 6

Duits
biologie

(di) 12 mei:

Frans
economie

lesuur 2
lesuur 4 en lesuur 5

(wo) 13 mei: lesuur 2
lesuur 4 en lesuur 5

Engels
natuurkunde

(do) 14 mei: lesuur 2 en lesuur 3
lesuur 5 en lesuur 6

scheikunde
aardrijkskunde

(ma) 18 en (di) 19 mei:
Inhalen gemiste werken schoolexamen 4.2.2 volgens rooster (wordt te zijner tijd tijdig bekend gemaakt)
(wo) 20 mei:
’s Middags moeten alle kandidaten 12.30 uur en 13.30 uur hun voorlopige SE –lijst komen
ophalen op afdeling 3. Degenen die moeten herkansen of een cijfer willen verbeteren,
krijgen hiervoor een aanmeldingsformulier mee.
Toelichting:
In het examenreglement is opgenomen dat het de kandidaat is toegestaan bij de AVO-vakken het PTA 4.2.2 te herkansen. Wat het PTA 4.2.2. betreft kan de kandidaat middels een
door school verstrekt formulier (zie bijlage 2) aangeven of hij/zij van de herkansing gebruik
wil maken. Dit formulier dient uiterlijk woensdag 20 mei vóór 16.00 uur te zijn ingeleverd in
lokaal 3.23 bij de examensecretaris, de heer J. Thissen, of de afdelingsleider, de heer M. Lejeune.
(do) 21 mei:
Hemelvaartsdag

(vr) 22 mei:
Vrije dag
(ma) 25 mei:
13.00 – 15.00 uur: herkansing PTA 4.2.2
(di) 26 mei:
Informeren leerlingen resultaten herkansing vanaf 13.00 uur
(wo) 27 mei:
Herkansing van het vak maatschappijleer (gehele leerstof)
(do) 28 mei:
Uitslag herkansing maatschappijleer
(vr) 29 mei:
Administratieve afhandeling schoolexamens
(do) 4 juni:
In de ochtend is de vaststellingvergadering van het schoolexamen. Tussen 12.00 uur en
13.00 uur krijgen alle kandidaten telefonisch bericht of zij wel of niet geslaagd zijn conform
de slaag-zakregeling. Diezelfde middag moeten alle kandidaten tussen 14.00 uur en 15.00
uur hun voorlopige SE –lijst komen ophalen op afdeling 3. Degenen die deelnemen aan de
resultaatverbeteringstoetsen, krijgen hiervoor een aanmeldingsformulier mee.
(ma) 8 juni:
Vanaf maandag 8 juni starten volgens rooster de resultaatverbeteringstoetsen.
(wo) 17 juni:
Resultaatverbeteraars ontvangen bericht tussen 11.00 – 12.00 uur.

Bijlage 2
2020

Herkansing PTA-toets 4.2.2 periode 7 mei – 14 mei schooljaar 2019 -

Als je wilt deelnemen aan de herkansing PTA toets periode 7 mei – 14 mei, dan dien je dit
formulier uiterlijk op woensdag, 20 mei, vóor 16.00 uur persoonlijk in te leveren bij de
examensecretaris , de heer J. Thissen, of de afdelingsleider, de heer M. Lejeune in lokaal
3.23 .
Leerlingnummer

:

_________________________________________________

Naam

:

_________________________________________________

Vak

:

_________________________________________________

Docent

:

_________________________________________________

N.B.: Dit formulier hoef je niet in te leveren, als je niet deelneemt aan de herkansing.

De herkansing is op maandag 25 mei 2020
Maandag 25 mei 2020 13.00 – 15.00 uur:

Herkansing PTA toets
Lokaal 3e etage volgt

