Aan alle eindexamenleerlingen mavo en hun ouders/verzorgers

IJmuiden, 10 april 2020

Betreft: Tijdpad naar de uitslag

Beste ouders/verzorgers, beste eindexamenkandidaten,
Afgelopen woensdag heeft de minister van Onderwijs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over
de slaag-zakregeling voor de leerlingen die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling
volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling. De uitslag of je geslaagd of gezakt bent wordt officieel
op 4 juni 2020 bekend gemaakt. Dat is ook het moment waarop we de cijferlijsten overhandigen en
examenkandidaten zich kunnen opgeven voor de resultaatsverbeteringstoetsen.
Eindcijfers
•

Het eindcijfer van een vak wordt conform 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.

•

Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt
net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.

Weging en compensatie eindcijfers
•

Omdat dit schooljaar geen centraal examen wordt afgenomen 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
blijven gelden. Als bijlage bij deze brief tref je een overzicht met daarin de eisen waaraan je
moet voldoen om te slagen.

•

Het is ook in het schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met een judicium cum laude
te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van
het schoolexamen worden vastgesteld.

Resultaatverbeteringstoets
•

Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven
alsnog een diploma te behalen heeft de minister besloten dat een resultaatverbeteringstoets
(RV-toets) kan worden afgenomen.

•

Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder
behaalde SE-resultaat voor dat vak telt ook voor 50% mee. Beide cijfers worden gemiddeld
en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het
eerder behaalde SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SEresultaat.

•

Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets,
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
bijvoorbeeld maatschappijleer.

•

Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een
verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak één
CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat
sommige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen.

•

De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf. De RV-toets bevat de volledige SE-stof zoals
beschreven in het PTA (dus van zowel het voorexamenjaar als het examenjaar) van het
betreffende vak.

•

De RV-toets wordt afgenomen na 4 juni. (zie tijdpad).

Voor leerlingen die gespreid examen doen of vervroegd examen of vakken op een hoger niveau geldt
een aparte regeling. Deze leerlingen ontvangen daarover apart informatie.

Gezondheid, veiligheid en goed onderwijs
Wat voor ons het allerbelangrijkste is: wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en
gezondheid van leerlingen en medewerkers. Wij staan voor goed onderwijs. Wij gaan daarom goede
schoolexamens organiseren en we doen er alles aan om de leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden op een goede afronding van hun schoolcarrière. Er is tijd en die benutten we. Alle leerlingen
verdienen een waardige afsluiting van zijn/haar schoolloopbaan. We doen er alles aan om straks trots
te kunnen terugkijken op wat we samen hebben neergezet!

Wat dient er op onze school nog te gebeuren inzake de afronding van het examentraject?
1. Afronding van de mondelinge schoolexamens: deze worden afgenomen in de periode van 6
t/m 24 april. Het rooster en de instructie voor de kandidaten is op 2 april verstrekt.
2. Leerlingen die schoolexamens gemist hebben, of nog tussentijdse schoolexamens hebben,
maken deze in de periode van 6 april t/m 24 april op school.
Bij het afnemen van de schoolexamens /toetsen zullen we extra hygiënemaatregelen nemen:
• In de examenruimtes plaatsen we een beperkt aantal leerlingen om minimaal
1,5 meter afstand te houden tussen tafels;
• In de examenruimtes zijn de tafels van tevoren schoongemaakt;
• De examenruimtes worden na iedere zitting extra geventileerd;
• Verder gelden de richtlijnen van het RIVM.
3. De laatste schoolexamens zoals deze in het PTA zijn aangegeven met SE5-week (m.u.v. de
reeds afgenomen mondelinge toetsen) worden afgenomen in de periode van 11 t/m 20 mei.
Het rooster wordt op dinsdag 14 april gepubliceerd.
4. Afronden van openstaande handelingsopdrachten zoals beschreven in het PTA.
Dit betreft o.a. Lichamelijke Opvoeding en het loopbaandossier (leren en werken).

Tijdpad voor de komende tijd:
•

11 t/m 20 mei 2020
- Afname schriftelijke schoolexamens zoals opgenomen in het PTA (SE-5 week).

•

25 t/m 29 mei 2020
-

Inhalen van gemiste schoolexamens (SE-5 week) indien de leerling als gevolg van ziekte
of thuis-quarantaine het schoolexamen niet heeft kunnen afronden.

•

2 juni 2020
- Inzagemogelijkheid van de afgenomen toetsen uit de periode 11 t/m 20 mei voor
leerlingen (9:00 – 11:00 uur).
-

Verzending van akkoordverklaring voor de SE-resultaten (per e-mail)

•

3 juni 2020
- Inleveren getekende akkoordverklaring voor 12:00 uur bij de afdelingsleider.

•

4 juni 2020
- Uitslag eerste termijn examen 2020;

Vanaf 12:00 uur worden de examenkandidaten (net als in andere jaren) door de mentor
gebeld over de uitslag.
•

ophalen cijferlijsten en formulieren resultaatverbeteringstoetsen.

5 juni 2020
-

Inleveren (uiterlijk 12:00 uur) formulier resultaatverbeteringstoetsen;

•

8 t/m 12 juni 2020
- Voorbereiding van leerlingen op resultaatverbeteringstoets(en) door docenten.

•

15 t/m 19 juni 2020
- Afname resultaatverbeteringstoets(en).

•

26 juni 2020
- Uitslag tweede termijn examen 2020 na resultaatverbeteringstoetsen

•

2 Juli 2020
Diploma-uitreiking

Bovenstaande activiteiten vinden alleen doorgang op deze momenten als dit volgens de richtlijnen van het RIVM
en de overheid toegestaan en verantwoord is.

Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

Nieuwe versie vanwege niet-doorgaan Centrale Examens

VMBO Gemengd en VMBO Theoretisch
Schooljaar 2019-2020

Algemeen
De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het
eindcijfer voor een vak. Doe je staatsexamen? Dan is in de meeste gevallen het cijfer voor het college-examen het
eindcijfer voor een vak.
Bekijk hieronder aan welke eisen je moet voldoen om te slagen.

Je bent geslaagd voorVMBO Gemengd of Theoretisch
als je aan al deze 4 eisen voldoet:

eis 1

Je eindcijfer voor Nederlands is
niet lager dan een 5.

5

eis 2

Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt
gehaald. Dit geldt ook voor de individuele vakken van
het combinatiecijfer in vmbo gemengd.

4

eis 3

Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV
en het profielwerkstuk alle drie voldoende of goed hebt gehaald.

v

eis 4

Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer)
voldoen ook aan één van de volgende eisen:
•

Al je eindcijfers zijn
6 of hoger, of

6

•

Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn
6 of hoger, of

6

5

•

Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of
hoger en je hebt één 7, of

7

6

4

•

Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of
hoger en je hebt één 7.

7

6

5

Bijlagen: 1. Wanneer ben je geslaagd?

Verder moet je een loopbaandossier hebben gemaakt.
Hiervoor krijg je geen cijfer.

5

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend?
De Centrale Examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in
de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak,
ook het eindcijfer. Als je in een eerder jaar al een vak
hebt afgesloten met een centraal examen of een CSPE,
dan moet de school dat cijfer wél gebruiken om jouw
eindcijfer in dat vak te bepalen.
In het programma van Toetsing en Afsluiting van je school
kun je vinden hoe je jouw schoolexamencijfers berekent.

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in
het Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer
voor de toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer
van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt
voor de andere helft mee. Het hoogste cijfer telt, dus als
je door de resultaatverbeteringstoets een lager cijfer zou
halen, dan telt het cijfer voor die toets niet mee.

Na slagen voor vmbo-gemengd toch een vmbotheoretisch diploma

In het vmbo gemengd is het combinatiecijfer het
gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte
keuzevakken en het profiel-vak. Het profiel-vak telt even
vaak mee als het aantal beroepsgerichte keuzevakken dat
je hebt. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn.
Ook de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer
moeten met een 4 of hoger worden afgesloten. In vmbo
gemengd heb je altijd een combinatiecijfer.

Als je bent geslaagd voor vmbo-gemengd en je hebt ook
examen gedaan in een extra algemeen vormend vak, dan
kan de directeur van jouw school jou (wanneer jij dat
wilt) je in plaats van een diploma vmbo-gemengd een
diploma vmbo-theoretisch geven. Dit kan alleen als je
met de vakken die je hebt gehaald, ook aan de slaagzakregeling van vmbo-theoretisch voldoet en jouw school
ook vmbo-theoretisch aanbiedt. Andersom werkt dit niet:
als je bent geslaagd voor vmbo-theoretisch, kan je na de
examens geen diploma voor vmbo-gemengd krijgen, ook
al heb je een extra beroepsgericht vak gehaald. Ook kan
je niet als je bent gezakt voor de ene leerweg, maar wel
geslaagd zou zijn voor de andere leerweg alsnog dat
diploma krijgen.

Examen in extra vak

Meer informatie nodig?

Je kunt extra vakken doen en daar ook examen in doen.
Dit komt dan op je cijferlijst te staan. Als je door het
meetellen van een extra vak zou zakken, dan telt dat vak
niet mee. Als je dat vak dan ook niet op je cijferlijst wilt,
dan moet je dit aangeven bij je school.

Als je vragen hebt over jouw schoolexamen, dan kan je
die bij jouw school stellen. Meer informatie over het
eindexamen van dit jaar vind je op Rijksoverheid.nl/
examens.

Wat is het combinatiecijfer?
Bij vmbo theoretisch heb je geen combinatiecijfer. Alleen
als je ervoor kiest om één of meer beroepsgerichte
keuzevakken of profielvakken als extra vak te volgen heb
je een combinatiecijfer.

Examen in vak op hoger niveau
Als je een vak op hoger niveau doet, telt dit op dezelfde
manier mee als een vak op je eigen niveau. Dit komt op je
diploma en cijferlijst te staan.

Resultaatverbeteringstoets
Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag
je voor maximaal drie vakken een toets doen om je
eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school
organiseert deze toetsen op een centraal moment in
juni. Je mag voor twee algemeen vormende vakken
een resultaatverbeteringstoets doen, én voor het
beroepsgerichte profiel-vak.

