
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Vandaag, woensdag 8 april hebben wij van de overheid twee regelingen ontvangen:  

1. de slaag-zakregeling  
2. regeling resultaatsverbeteringstoets (RV-toets). 

 
Het werd duidelijk dat de school op donderdag 4 juni 2020 moet hebben vastgesteld of een 

leerling is gezakt of geslaagd. Dit brengt ook met zich mee, dat wij het tijdpad dat wij op 1 

april hadden vastgesteld enigszins moeten aanpassen. 

Hieronder informeren wij u nader. 

 

1. Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel 

Eindcijfers 

• Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen 

gemiddelde van de SE-resultaten.  

• Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het 

eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende 

afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter 

de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal 

achter de komma een 5 of hoger is.  

• Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld 

maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de 

SE-resultaten.  

• Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een 

CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet 

opengebroken bij het vaststellen van de uitslag. 

 

Weging en compensatie eindcijfers 

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

(het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal 

een 5,5 zijn).  

• De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een 

diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden, met uitzondering van de bepaling over 

de rekentoets. 

  



MAVO 

• Een leerling is geslaagd als: 

o het loopbaandossier is gemaakt EN 
o voor lichamelijke opvoeding én kunstvakken inclusief CKV én het 

profielwerkstuk alle drie voldoende of goed is behaald EN 
o alle eindcijfers 6 of hoger zijn  

• Een leerling is ook geslaagd als: 

o het loopbaandossier is gemaakt EN 
o voor lichamelijke opvoeding én kunstvakken inclusief CKV én het 

profielwerkstuk alle drie voldoende of goed is behaald EN 
o er voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer is behaald; 

o er 1x het eindcijfer 5 is behaald én voor de overige vakken het eindcijfer 

6 of hoger is OF 

o er 1x het eindcijfer 4 of 2x het eindcijfer 5 is behaald, 1x het eindcijfer 7 

is behaald en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of hoger. 

• Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum 

laude te behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die 

op basis van het schoolexamen worden vastgesteld.   

• De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het vakkenpakket 

zijn in schooljaar 2019-2020 niet anders dan in andere jaren.  

 

HAVO-VWO 

Een examenkandidaat is geslaagd als: 

• het gemiddelde van alle cijfers die op het centraal examen zijn behaald 
minstens 5,5 is en de eindcijfers (dat is het gemiddelde van SE en CE): 

• alle 6 of hoger zijn, of   

• er 1x het eindcijfer 5 is behaald en het eindcijfer voor de overige vakken een 6 
of hoger is, of  

• er 1x het eindcijfer 4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige 
vakken het eindcijfer 6 of hoger, waarbij het gemiddelde eindcijfer tenminste 
6.0 is. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag echter slechts 
eenmaal het eindcijfer 5 staan. De kandidaat die een lager eindcijfer haalt voor 
een van deze vakken, is afgewezen.  

• Daarnaast moet de kandidaat voldoen aan de voorwaarde dat het vak 
Lichamelijke Opvoeding (LO) van het gemeenschappelijke deel beoordeeld is 
als "voldoende" of "goed". 

 

2. Resultaatverbeteringstoets 

 

Omdat er dit jaar geen centraal examen zal zijn, is er ook geen herexamen. Het alternatief 

daarvoor is de resultaatverbeteringstoets. Naar aanleiding van de vaststellingsvergadering 

zal de school leerlingen adviseren voor eventuele deelname hieraan. 

• Leerlingen die op basis van de resultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen 

verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten 

resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dit is een verruiming ten opzichte van 



de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak voor één vak het centraal 

examen mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie 

en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het centrale examen om hun 

cijfers op te halen. 

• 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.  

 

  



Wat gebeurt er wanneer?  

In verband met de laatste ontwikkelingen hebben wij ons tijdpad voor de komende periode 

aangepast. Wijzigingen t.o.v. onze brief van 1 april staan in rood aangegeven. 

 

datum activiteit 

woensdag 8 april start proefwerkweek SE3, rooster komt in Zermelo 

woensdag 8 april  start inhalen gemiste toetsen iom de docent (t/m 
woensdag 20 mei) 

vrijdag 17 april einde proefwerkweek SE3 

woensdag 6  mondelingen SE3 en practica (t/m woensdag 13 mei) 

vrijdag 8 mei inleveren cijfers schriftelijk SE3 

vrijdag 15 mei  herkansingen SE3 
inleveren cijfers mondelingen SE3 

woensdag 20 mei einde inhalen gemiste toetsen iom de docent 

woensdag 3 juni vaststellen eindcijfers docenten; 

donderdag 4 juni  landelijke uitslagdag:  
uitslagvergadering, tekenen cijferlijsten door leerlingen 

vrijdag 5 juni  11.00 uur aanmelden resultaatsverbeteringstoetsen bij 
afdelingsleider 

woensdag 17 juni  resultaatverbeteringstoetsen 

donderdag 18 juni resultaatverbeteringstoetsen 

vrijdag 19 juni   resultaatverbeteringstoetsen 

vrijdag 26 juni  uitslag resultaatverbeteringstoetsen 

maandag 6 juli uitreiking diploma vwo 

dinsdag 7 juli  uitreiking diploma havo 

woensdag 8 juli uitreiking diploma mavo 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht; als u nog vragen heeft dan kunt u 

terecht bij de leerjaarcoördinatoren of de afdelingsleiders. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. M.P.J van Goch, 

directeur ONC Parkdreef 

 


