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Voor leerlingen en ouders 

 

 

 

Datum:   8 mei 2020 

Kenmerk: 192000310/GDE 

Betreft:  brief leerlingen en ouders 8 mei 

 

 

 

Beste leerling, beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en je weer uitgerust bent voor het laatste gedeelte van 

dit bijzondere schooljaar.  

 

In deze brief informeren we je over een aantal belangrijke zaken die de komende weken plaats zullen 

vinden t.a.v. toetsing. Een gedetailleerd plan over de inrichting van ons onderwijs na 1 juni volgt later. 

Op 20 mei zullen we weten of de scholen van het VO (gedeeltelijk) ook daadwerkelijk open zullen 

gaan.  

 

Informatie over de check-out toetsen voor de niet-examenleerlingen: 

 

Zoals al eerder is gemeld is het duidelijk dat we de bestaande bevorderingsnormen dit schooljaar niet 

strikt kunnen hanteren. We zullen onze uitspraak t.a.v. bevordering baseren op: 

• De cijfers van rapport 2; 

• De afgenomen voortgangstoetsen en opdrachten in de periode van afstandsonderwijs; 

• Een check-out toets aan het einde van dit schooljaar; 

• Het advies van de vakdocent. 

Met de check-out toets zullen we per vak het eindniveau meten. De leerlingen krijgen een cijfer voor 

deze toets. De resultaten van de check-out toetsen moeten een voorspellende waarde hebben voor 

het schoolsucces in komend schooljaar. Deze toetsen worden op school afgenomen en duren 50 

minuten. De start van afname is vanaf 8 juni. Het toetsrooster wordt gecommuniceerd zodra het af is. 

 

We hebben een communiqué gemaakt over de bevorderingsnormen van dit schooljaar. Deze brief ligt 

voor bij de MR ( = MedezeggenschapsRaad) en wordt dinsdag 12 mei inhoudelijk in de MR 

besproken. Zodra de bevorderingsnormen vastgesteld zijn zullen we jou en je ouders uiterlijk 15 mei 

schriftelijk informeren. 

 

Het tijdpad afsluiting eindexamenklassen ziet er nu als volgt uit: 

• 13 mei deadline cijfers examenleerlingen vóór 10.00 uur in Magister. 

• 14 mei: de mentor belt de examenleerlingen over resultaten en opgeven mogelijke 
herkansing.  

• 15 mei: mentoren examenleerlingen houden zich beschikbaar voor eventueel overleg met de 
leerling over herkansing (vóór 10.00 uur en na 14.00 uur). 

• 15 mei deadline opgeven herkansing door leerlingen via Magister. 

• 25 mei herkansing: 1 toets van T2 of T3 of T4 of T5. 

• 28 mei uiterlijk 9.00 uur herkansingscijfers ingevoerd in Magister. 

• 29 mei mentoren bellen over resultaat herkansing indien van toepassing.  

• 4 juni officiële uitslag! Cijfers controleren leerlingen + tekenen op school. Tijdstip volgt. 

• 5 juni in de ochtend uitleg VAVO door Anouk en Ellen voor gezakte leerlingen. 

• 5 juni vóór 12.00 uur opgeven ResultaatVerbeteringstoetsen (RV-toetsen)* door leerlingen 
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• 15 juni en 16 juni afname RV-toetsen op school. 

• 25 juni uitslag na RV-toetsen. De mentor of de coördinator belt de leerlingen vóór 15.00 uur. 
 
*RV-toetsen: Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn/haar eindcijfers wil 
verbeteren, kan deelnemen aan RV-toetsen. Een RV-toets is gebaseerd op het gehele PTA van het 
betreffende vak. Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt 50% mee, het 
eerder behaalde SE-cijfer op één decimaal voor dat vak telt 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.  
 
NB 

1. Voor leerlingen die een aangepast examentraject volgen gelden afwijkende regels voor de 
RV-toetsen. Zie blz. 5 volledige tekst Servicedocument VO examens. De conrector neemt 
contact op met de betreffende leerlingen om te overleggen over de RV-toetsen. 

 
2. Bepalingen over de rekentoets gelden dit schooljaar niet. De rekentoets speelt dus geen 

enkele rol in de slaag-zakregeling dit schooljaar. 
 

3. De tijd tussen de herkansing op 25 mei en het invoeren van de cijfers op 28 mei is krap. We 
weten nu nog niet hoeveel leerlingen zich zullen opgeven en dus ook niet wat dat betekent 
voor jouw werkbelasting. Bekijk t.z.t. hoe dat is voor jou en indien gewenst overleg je met je 
eigen leidinggevende over eventueel uitroosteren van enkele lesuren. 

 
   
Hartelijke groet, 
 
Brenda Stam 

Myrthe van de Giessen 

Joost van het Kaar 

Kees Beentjes 

Arjan van Waveren 

Mardike de Goede 

 

 


