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Beste examen-leerling,
Dit is een bijzonder examenjaar.
Zoals bekend is het centraal examen dit schooljaar komen te vervallen. Jullie kunnen op
basis van de resultaten van het schoolexamen (SE-cijfers) het diploma behalen.
Het schoolexamen moet volgens het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden
afgemaakt, dus ook LOB, LO en rekenen. De schoolexamens die nog gemaakt moeten
worden, worden in een andere vorm afgenomen, als dat mogelijk is. Anders worden ze na
de meivakantie op school afgenomen.
Als het volledige schoolexamen afgemaakt is, wordt het SE-cijfer afgerond naar een geheel
getal en dat is je eindcijfer.
Er is gisteren door de regering bekend gemaakt hoe de slaag-zakregeling en de
herkansingsregeling eruit zien.
Slaag-zakregeling 2019-2020 Vmbo basis - kader
De regels voor slagen en zakken zijn hetzelfde gebleven, al vervalt natuurlijk de regel dat je
gemiddeld een 5,5 moet scoren voor je centrale examens.
Dit betekent dat je geslaagd bent als:
• het eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is, en
• geen enkel eindcijfer afgerond lager is dan een 4. Dit geldt ook voor
maatschappijleer en de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken, en
• een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor lichamelijke opvoeding, en
• een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor kckv, en
• een lob-dossier is gemaakt volgens het PTA van de school, en
• als de eindcijfers afgerond een 6 of hoger zijn, of
• je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of
• je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of

•
•

je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, en
je het PTA rekenen voltooid hebt.

Ben je een leerling van het Leerwerktraject (LWT) dan ben je geslaagd als:
• het eindcijfer voor Nederlands afgerond een 6 of hoger is, en
• het eindcijfer voor het profielvak (incl. stage) afgerond een 6 of hoger is, en
• voor de afzonderlijke keuzevakken van de profielen minimaal een 4 is gehaald,
en
• het combinatiecijfer een 6 of hoger is, en
• een lob-dossier is gemaakt volgens het PTA van de school.
Op 4 juni hoor je of je geslaagd of gezakt bent.
Herkansingsregeling
Ben je gezakt – of wil jij je resultaat verbeteren – dan mag je na 4 juni een herkansing
maken. We noemen dat een resultaatsverbeteringstoets (RV-toets). Je mag voor maximaal
drie vakken deelnemen aan de RV-toets, namelijk voor het beroepsgerichte profielvak en
twee avo-vakken. Dit is één herkansing meer dan in de normale situatie. Die RV-toets wordt
gemaakt door scholen en gaat over alle stof van het schoolexamen. Bij de RV-toets voor
een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets.
Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin je examen doet. Ook voor
vakken waarbij normaal alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één cijfer na de komma en telt voor 50% mee,
het eerder behaalde SE-cijfer voor dat vak telt ook voor 50%. Beide cijfers worden
gemiddeld, afgerond en dat is dan het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde
resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval blijft het eindcijfer het eerder behaalde
SE-resultaat.
Als herkansen niet lukt vóór de zomervakantie door ziekte, thuis-quarantaine of een andere
reden buiten jouw wil, dan zal de school ervoor zorgen dat je de RV-toets alsnog af kunt
leggen.
Als je een RV-toets hebt gemaakt, krijg je op 26 juni de definitieve uitslag of je bent
geslaagd of gezakt.
De diploma-uitreiking is op de avond van 30 juni.

Met vriendelijke groet,

T. Klein
directeur, locatie Meeuwse Acker

mw. I. Timmermans
examensecretaris

