
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 10 april 2020 

 

 

Betreft: slaag-/zakregeling, procedure rest van het schooljaar 

 

Beste leerling, beste ouders/verzorgers,  

 

Op woensdag 8 april is de aangepaste slaag-/zakregeling bekendgemaakt voor leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. Zoals aangegeven informeren we u over de consequenties van deze regeling voor onze leerlingen. Ook 

leggen we uit hoe de komende periode eruit zal zien met betrekking tot herkansingen, resultaatverbeteringstoetsen 

en examenuitslagen.     

 

Wanneer is een kandidaat geslaagd ? 

Een kandidaat is geslaagd voor vwo als hij/zij aan al deze 4 eisen voldoet: 

 Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 Je hebt geen enkel cijfer afgerond lager dan een 4 gehaald. Dit geldt ook voor de individuele vakken van het 

combinatiecijfer. 

 Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald. 

 Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

- Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

- Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten 

minste een 6, of 

- Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond 

ten minste een 6, of 

- Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond 

ten minste een 6. 

 

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend ? 

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak 

ook het eindcijfer. Als een leerling in een eerder jaar al een vak heeft afgesloten met een centraal examen, dan 

wordt dat cijfer gebruikt om het eindcijfer in dat vak te bepalen. 

Aan alle examenleerlingen 6 vwo en 

ouder(s)/verzorger(s) 



 

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. 

 

Wat is het combinatiecijfer? 

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van maatschappijleer, het profielwerkstuk, CKV (atheneum) en 

levensbeschouwing. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook voor de afzonderlijke onderdelen moet de 

kandidaat een 4 of hoger halen. 

 

Examen in extra vak 

Een leerling kan ook examen doen in extra vakken. Dit komt dan op de cijferlijst te staan. Als een leerling door het 

meetellen van een extra vak zou zakken, telt dat vak niet mee. 

 

Herkansingen 

Alle leerlingen hebben volgens het examenreglement nog recht op één herkansing na periode 2. In het tijdpad 

verderop in deze brief is te lezen wanneer deze herkansing plaatsvindt en hoe leerlingen zich voor deze herkansing 

kunnen aanmelden.  

 

Vanwege het coronavirus en de bijzondere situatie die hierdoor is ontstaan voor onze examenkandidaten, heeft de 

MR ermee ingestemd dat de kandidaten die in het schooljaar 2019-2020 een volledig examen doen, na afronding 

van de schoolexamens en de daarbij behorende herkansingen, eenmalig recht hebben op een extra herkansing. 

De extra herkansing kan ingezet worden voor één van de in de PTA’s als herkansbaar aangemerkte toetsen uit het 

schooljaar 2019-2020. 

Naast de reguliere herkansing na periode 2 hebben de leerlingen dus nog één extra herkansingsmogelijkheid.  

 

Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) 

Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag een kandidaat voor maximaal twee vakken een toets maken 

om het eindcijfer voor dat vak te verbeteren. Dit wordt de resultaatverbeteringstoets genoemd.  

Het cijfer voor deze toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. 

Het eerder behaalde onafgeronde schoolexamencijfer telt voor de andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer 

bepaald. 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 de leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de resultaatverbeteringstoets, 

bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een opleiding die op cijfers selecteert. De resultaatverbeteringstoets 

heeft betrekking op het gehele PTA voor het vak. De toets kent dus behoorlijk wat voorbereiding.  

 

 

 

 

 



 

Tijdpad 

Tot aan de meivakantie zullen examenleerlingen toetsen inhalen die zij gemist hebben en worden de laatste 

gecoördineerde toetsen door alle leerlingen gemaakt. Vanaf de meivakantie ziet het tijdpad er als volgt uit:   

Inzage toetsen toetsweek 2 donderdag 7 mei vanaf 14:00 uur 

Inschrijven kan via Magister/activiteiten tot uiterlijk dinsdag 5 mei. Wij zullen 

hierna een rooster opstellen hoe laat en op welke manier de inzage zal 

plaatsvinden. 

Aanmelden herkansing 1  vrijdag 8 mei uiterlijk 12:00 uur 

    Deze herkansing heeft betrekking op een herkansbare PTA-toets uit periode 2  

Inschrijven kan via Magister/activiteiten  

Herkansing 1   dinsdag 12 mei  

Inzage herkansingen   op afspraak met de vakdocent 

Aanmelden herkansing 2  woensdag 20 mei uiterlijk 12:00 

Deze herkansing heeft betrekking op een herkansbare PTA-toets uit periode 1 

of 2  

Inschrijven kan via Magister/activiteiten  

Herkansing 2   dinsdag 26 mei  

Uitslag    donderdag 4 juni  

Vanaf 13:00 uur worden de leerlingen door hun mentor gebeld om de uitslag 

door te geven 

Aanmelden RV-toetsen  vrijdag 5 juni uiterlijk 12:00 uur 

Inschrijven kan via Magister/activiteiten. Je kunt maximaal twee keuzes 

aanvinken 

Afname RV-toetsen  maandag 15 t/m woensdag 17 juni  

Uitslag na RV-toetsen  woensdag 24 juni 

In de loop van de ochtend worden de leerlingen gebeld om de uitslag door te 

geven 

 

Het is belangrijk dat leerlingen en ouders/verzorgers dit tijdpad goed in beeld houden. Over de diploma-uitreiking 

en de wijze waarop deze zal worden georganiseerd komen we in een later stadium terug. Uiteraard denken we 

erover na om een feestelijk moment te organiseren na het bekendmaken van de examenuitslagen en het uitreiken 

van de bekende vlaggen.  

 

Wij vertrouwen erop iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en denken onze leerlingen op deze manier 

optimaal kansen te bieden. Indien er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de afdelingsleider. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo  

Directeur 


