
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, donderdag 9 april 2020 
 
 
 
Beste eindexamenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,   
  
Gisteren is de officiële zak/slaagregeling bekend gemaakt. ‘De dag die je wist dat zou komen….’.  De belangrijkste info 
vind je hieronder gekopieerd uit de officiële melding:  
  
De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de 
volgende punten af:  
o Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen; 
o De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt; 
o Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal 
twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).  
De reguliere zak-slaagregeling vind je in het examenreglement. Daarbij vervalt volgens bovenstaande alleen het punt van 
de 5,5 gemiddeld voor het CE. De rest van de regels (bijv. de kernvakkenregeling) blijft dus bestaan.  
Via deze links vind je de overheidseisen om te slagen: 
 
Havo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020 
 
Vwo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vwo-examens-2020 
 
Nieuw zijn de resultaatsververbeteringstoetsen (RV-toetsen). Bij de RV-toetsen geldt het volgende:  
 

● 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 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 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 door de overheid 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, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het 

betreffende vak.  

● De RV-toetsen zullen worden afgenomen ná 4 juni 2020 en voor het einde van het schooljaar (3 juli 2020).  
 
Wij zijn al bezig met de afronding van ons SE. Daar zijn jullie al over geïnformeerd en van op de hoogte. Deze week 
hebben eindexamenleerlingen al een eerste  ronde SE-herkansingen gemaakt. In mei volgt de tweede ronde. Ook een 
aantal praktijkvakken wordt de komende tijd nog afgesloten. Als dat allemaal gedaan is, kunnen we de balans opmaken 
en dit bijzondere eindexamenjaar gaan afronden. Dat gebeurt met  
- Een dossierkaartcontrole op maandag 25 mei 2020. Hoe we dat organiseren maken we later bekend; 

- De bekendmaking van de uitslag op donderdag 4 juni 2020. 4 Juni is ook bestempeld als nationale vlag-dag! Hoe de 
bekendmaking precies in zijn werk zal gaan, maken we later bekend; 

- Na 4 juni kan je nog deelnemen aan 1 of 2 RV-toetsen (zie hierboven). Deze toetsen vinden plaats op 15/16/17 juni (de 
oorspronkelijke data voor de herexamens CE). Ook daarover later meer;  

- De diploma-uitreikingen (in welke vorm dan ook) blijven vooralsnog staan op 30 juni. We willen jullie natuurlijk graag het 
diploma uitreiken en feestelijk uitzwaaien. 
 
Het is nu 9 april. We hebben tijd om alles goed te organiseren en goed te regelen. Om antwoord te geven op vragen die 
er zijn. Mocht je vragen hebben: stel ze aan je mentor of stel ze aan teamleider Manon van der Garde (06-20617472).  
  
We hopen dat jullie met bovenstaande informatie met vertrouwen naar de toekomst kijken en wensen jullie (nogmaals) 
veel succes met de laatste toetsen en laatste loodjes. Houd de moed erin!  
Een goed paasweekend gewenst.  
  
Met hartelijke groet, namens alle collega’s,  
  
Jan-Willem Dienske 
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