
 
Aan de examenleerlingen en hun ouders / verzorgers 

 

Betreft: aangepaste herkansingsregeling en slaag-zakregeling 

 

Zundert, 14 april 2020 

 

 

Beste examenkandidaat, 

 

Zoals je weet, is de slaag-zakregeling voor dit jaar aangepast en afgelopen 

woensdag gepubliceerd. In aansluiting op mijn brief van 1 april jl. bericht ik je over de 

afronding van het examenjaar. 

 

De SET’s van 24 maart 

Als je een schriftelijke (biologie) of mondelinge SET die je op dinsdag 24 maart hebt 

gemaakt ongeldig wilt laten verklaren, vermeld je dat bij mij via mail: 

tjanssen@mencia.nl. Het oude cijfer vervalt in dat geval. De inhaal-SET biologie 

vindt plaats op woensdag 6 mei 2020 (9.20 - 11.00 u) 

 

SET’s inzien 

Op woensdag 13 mei moeten alle cijfers voor de ingehaalde SET’s bekend zijn. Op 

maandag 18 mei heb je de gelegenheid het gemaakte werk in te zien op school. Bij 

de ingang hangt een schema in welk lokaal je je toetsen kunt inzien bij de 

verschillende vakken / docenten. Dit is tussen 9.00 en 11.00 uur. 

 

Herkansen 

In afwijking van het examenreglement, mag je voor twee vakken uit deze laatste 

schoolexamenweek een herkansing aanvragen. Welke SET’s wel en welke niet voor 

een herkansing in aanmerking komen, staat in het PTA. Je dient je op de 

gebruikelijke manier tijdig voor deze herkansing(en) aan te melden. Het 

aanmeldformulier wordt op woensdag 13 mei geopend via Google Forms, je ontvangt 

dan een mail met een link. Meld je uiterlijk maandag 18 mei 23.59 aan voor één of 

twee herkansingen van een herkansbare SET uit toetsweek 3. Op 20 mei wordt het 

rooster voor de herkansingen gepubliceerd. De herkansingen vinden plaats van 

maandag 25 t/m donderdag 28 mei 2020. 

 

Uitslag schoolexamen 2020 

Op 4 juni is het schoolexamen afgerond en maken we de uitslagen bekend. Omdat 

er dit jaar geen CSE is, weet je dan dus al of je geslaagd bent of niet. Als je niet bent 



geslaagd op 4 juni, heb je toch nog de mogelijkheid om wel te slagen. Daarom zijn er 

aanpassingen gedaan in de slaag-zakregeling. 

 

Slaag-zakregeling 2020 

Volgens de bijzondere slaag-zakregeling krijgen alle examenleerlingen na 4 juni nog 

de mogelijkheid om het behaalde resultaat voor twee vakken te verbeteren 

(resultaatverbeteringstoets).  

 

Een resultaatverbeteringstoets (RV-toets): 

 Wordt beoordeeld met een cijfer op één decimaal en telt voor 50% mee; het 

eerder behaalde resultaat voor dat vak telt ook voor 50% mee. Het 

gemiddelde van beide cijfers is het nieuwe eindcijfer. Dit laatste geldt niet, als 

dit gemiddelde lager is, dan het eerder behaalde SE-resultaat. In dat geval 

blijft dat SE-resultaat als eindcijfer staan. 

 Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken, waarin de leerling 

eindexamen doet, óók voor de 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 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 is zoveel mogelijk gebaseerd op het gehele PTA van het 

betreffende vak. 

 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. 

 

Omdat er geen centraal examen wordt afgenomen, vervalt dit schooljaar de 5,5-

regel. Als bijlage in de pdf bij dit bericht tref je een overzicht aan van de eisen die dit 

jaar gelden voor het behalen van je diploma.  

 

Daarnaast zijn er nog twee bijlagen: 

1. Hieronder zie je het aangepaste tijdpad met belangrijke data voor de afronding 

van je examenjaar. 

2. Je rooster voor de inhaaltoetsen. 

 

Welke richtlijnen er de komende weken zullen gelden, weten we nog niet. We hopen 

van harte, dat jullie de nog geboden kansen met beide handen aangrijpen en dat we 

hopelijk iedereen op een feestelijke manier het diploma kunnen overhandigen. 

 

Veel succes met de laatste voorbereidingen! 

 

 

T. Janssen 

afdelingsleider klas 1-4 



Bijlage: belangrijke data afronding examen 2020 

 

Begindatum Einddatum Onderwerp 

vrijdag 17 april 2020  deadline cijfers SET’s toetsweek 3 inleveren; 11.00 u 

woensdag 6 mei 2020 vrijdag 8 mei 2020 inhaalweek examenklassen SET’s toetsweek 3 

woensdag 13 mei 2020  deadline cijfers SET’s inhaalweek inleveren; 11.00 u 

woensdag 13 mei 2020  aanmeldformulier herkansingen staat open 

maandag 18 mei 2020  inzien SET’s tussen 9.00 en 11.00 u 

maandag 18 mei 2020  deadline aanmelden herkansingen (tot 23.59 u) 

woensdag 20 mei 2020  rooster herkansingen gepubliceerd 

maandag 25 mei 2020 donderdag 28 mei 2020 herkansingen examenklassen 

dinsdag 2 juni 2020  deadline cijfers herkansingen 

donderdag 4 juni 2020  uitslag examenleerlingen en tekenen SET-lijsten 

vrijdag 5 juni 2020  deadline aanmelden RV-toetsen (tot 23.59 u) 

woensdag 10 juni 2020  rooster resultaatverbeteringstoetsen gepubliceerd 

maandag 15 juni 2020 vrijdag 19 juni 2020 resultaatverbeteringstoetsen examenklassen 

vrijdag 26 juni 2020  uitslag resultaatverbeteringstoetsen 

maandag 29 juni 2020  diploma-uitreiking mavo (onder voorbehoud) 

 

 

 


