Nijmegen, 9 april 2020

Betreft: update schoolexamen

Beste examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s),
De afname van de schoolexamens loopt tot nog toe voorspoedig. De
meeste leerlingen zijn er ook, het aantal absente leerlingen is echt gering.
Fijn dat iedereen de veiligheidsmaatregelen volgt!
Deze brief en eerdere brieven staan ook op onze website.
Zoals al eerder aangegeven loopt de afname van de schoolexamens t/m
maandag 20 april. We wensen jullie nogmaals succes toe met deze
toetsen! Hieronder volgt het tijdpad voor de komende weken en
informatie over de afronding van het (school)examen. Lees deze brief
goed door, zodat je weet wat je te doen staat om je schoolcarrière
succesvol af te kunnen sluiten.
Hoe ziet het tijdpad eruit?
maandag 6 t/m
maandag 20 april
dinsdag 21 t/m
donderdag 23 april
vrijdag 24 april t/m
dinsdag 5 mei
woensdag 6 t/m
vrijdag 8 mei
maandag 11 t/m
vrijdag 15 mei

toetsperiode 3a
o Cijfers in Magister zijn niet zichtbaar t/m 20
april 16:00 uur
(digitale) inzage van toetsen uit toetsperiode 3a
mogelijk
MEIVAKANTIE
(digitale) inzage van toetsen uit toetsperiode 3a
mogelijk
toetsperiode 3b
o herkansing voor één toets uit toetsperiode 3a

o inhalen van alle gemiste toetsen uit toetsperiode
3a
o inhalen of herkansen van de luistertoetsen
(TW2)
o cijfers in Magister zijn niet zichtbaar van 11 t/m
15 mei 16:00 uur
maandag 18 t/m
vrijdag 29 mei
maandag 1 juni
dinsdag 2 juni

twee afrondweken voor alles wat nog ingehaald moet
of extra herkanst mag worden.
alle eindcijfers van het schoolexamen bekend
Leerlingen naar school om voorlopige cijferlijst te
ondertekenen voor akkoord
donderdag 4 juni
officiële landelijke uitslagdag
vaststellingsvergadering examendocenten
Examenleerlingen worden gebeld met de uitslag door
mentor
na 4 juni tot aan de afname van de zogenaamde
zomervakantie
resultaatverbeteringstoetsen
Gisteren heeft de minister van onderwijs duidelijkheid gegeven over de
afronding van de schoolexamens en de diplomering. Al eerder heeft de
minister aangegeven dat de centraal examens geen doorgang vinden. De
resultaten van het schoolexamen vormen daarom de basis voor het
behalen van het diploma in dit door de coronacrisis getroffen schooljaar.
Daartoe heeft de minister éénmalig de slaag-zak-regeling aangepast.
Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor mavo (vmbo-tl)/ havo/vwo?
Dat hangt af van de cijfers die jij voor de schoolexamens hebt behaald.
Van school krijg je op 2 juni een cijferlijst. Deze lijst vormt de basis voor
de slaag-zakregeling. Op de website van de rijksoverheid vind je de
aangepaste regeling voor de opleiding waarin je examen doet:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens2020-tijdens-corona
Let op! Voor onze mavoleerlingen gelden de eisen van het VMBOtheoretische leerweg.

Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben?
Na het afronden van de schoolexamens en de herkansingen die in het
programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn
beschreven, stelt de school uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op
basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Let op: je
schoolexamen moet volledig zijn afgerond. Dit betekent dus ook dat alle
nog in te halen toetsen moeten worden gemaakt. Als je bent geslaagd kun
je dus op 4 juni de tas aan de vlaggenmast hangen!
Wat gebeurt er als ik op 4 juni niet geslaagd ben?
Elke examenkandidaat mag 2 resultaatverbeteringstoetsen maken om
alsnog te slagen of om een hoger cijfer te halen. Vanaf 4 juni worden deze
resultaatverbeteringstoetsen afgenomen. Deze toetsen worden door de
scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een
vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer. Je cijfer van
de RV-toets wordt opgeteld bij het schoolexamencijfer. Dit resultaat wordt
door twee gedeeld en afgerond. Dat afgeronde cijfer is dan het
eindresultaat op je cijferlijst.
Zie voor meer informatie over alle maatregelen en aanpassingen rondom
de eindexamens: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens
Voor nu
Concentreer je nu vooral op de afronding van je schoolexamens, de
eventueel nog in te halen SE’s en de herkansingen die je gaat doen.
Stapje voor stapje wordt alles duidelijk.
Vragen? Stel ze gerust aan onze examensecretaris!
Als je vragen hebt over het schoolexamen, de slaag-zak-regeling, de
herkansingen of de resultaatverbeteringstoetsen kun je altijd een mail
sturen aan de examensecretaris van de school Frank Duenk. Als je je
telefoonnummer erbij zet, kan hij je ook snel bellen:
frank.duenk@mondialcollege.nl.

We wensen al onze eindexamenkandidaten een succesvolle laatste
toetsweek toe en hebben er het volste vertrouwen in dat, met de
maatregelen die de overheid treft, jullie alle kans van slagen hebben om
dit uitzonderlijke examenjaar goed af te sluiten.

Mede namens alle betrokken docenten en mentoren,
Gezellige paasdagen!
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