
 
 

Zoetermeer, 25 mei 2020 
 
 
Beste leerlingen M4, H5 en V6,      
 
 
Op donderdag 4 juni is de nationale uitslagdag van het examen, op die dag wordt dus 
officieel bekend gemaakt of je bent geslaagd of niet. 
 
Op 4 juni worden jullie allemaal door je mentor gebeld; je wordt dan ook uitgenodigd even 
naar school te komen voor een aantal zaken: 
 

• het afhalen van je voorlopige cijferlijst: je controleert enkele persoonlijke gegevens 
(naam, geboortedatum enz.) en je cijfers. De voorlopige cijferlijst kun je nodig hebben 
voor je aanmelding bij de vervolgopleiding. De definitieve cijferlijst krijg je bij je 
diploma, als alle resultaatverbeteringstoetsen zijn verwerkt  

• het aanvragen van één of twee resultaatverbeteringstoetsen  

• het inleveren van je kluissleutel, graag in een enveloppe met daarop geschreven je 
kluisnummer 

• het inleveren boeken die van school zijn: Binas, boeken biologie M4 en 
bibliotheekboeken 

• Over het inleveren van lesboeken H5 en V6 volgt nog een aparte brief van Iddink.  
 
Bij de ontvangst op school houden we uiteraard rekening met de richtlijnen van het RIVM in 
het kader van het coronavirus. Jullie komen dus gespreid naar school en we vragen je ook 
direct nadat je klaar bent weer naar huis te gaan; we houden 1.5 meter afstand van elkaar en 
je wast je handen bij binnenkomst. 
 
In verband met de richtlijnen RIVM verwachten we in juli wel de diploma’s te kunnen 
uitreiken, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Omdat het maximaal aantal 
aanwezigen per evenement niet groter mag zijn dan 100, worden de uitreikingen per klas 
georganiseerd. De datum voor jouw uitreiking vind je in het schema hieronder. Dit kan 
afwijken van eerdere berichtgeving. 
 
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht; als je nog vragen hebt, kun je terecht bij je 
mentor of bij je leerjaarcoördinator. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco Bakker 
examensecretaris 
 
  



Tijdpad 
 
 

datum activiteit 

maandag 25 mei extra herkansingen 

woensdag 27 mei 12:00 
uur 

cijfers toetsen van 25 mei staan in Magister 

donderdag 28 mei mogelijkheid tot inzage toetsen op afspraak met docent. 

donderdag 4 juni  landelijke uitslagdag: 

• Vanaf 09:00 uur: mentoren bellen de leerlingen 

• Vanaf 11:00 uur: leerlingen gedoseerd naar school voor tekenen 
en ophalen voorlopige cijferlijst; inventarisatie RV-toetsen 

vrijdag 5 juni  11.00 uur aanmelden resultaatsverbeteringstoetsen (RV) bij LJC 

woensdag 17 juni  resultaatverbeteringstoetsen 

donderdag 18 juni resultaatverbeteringstoetsen 

vrijdag 19 juni   resultaatverbeteringstoetsen 

vrijdag 26 juni  uitslag resultaatverbeteringstoetsen 
vaststellen definitieve uitslag 

woensdag 1 juli uitreiking diploma 
16:30 uur: H5a  
19:30 uur: V6a 

donderdag 2 juli uitreiking diploma 
16:30 uur: H5b 
19:30 uur: H5c 

maandag 6 juli uitreiking diploma  
16:30 uur: M4a 
19:30 uur: M4b 

dinsdag 7 juli uitreiking diploma  
16:30 uur: M4c 
19:30 uur: M4d 

woensdag 8 juli uitreiking diploma  
16:30 uur: M4e 
19:30 uur: M4f 

 
  



 


