
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 29 mei 2020 

 

 

Betreft: afronding schooljaar 2019-2020 

 

Beste eindexamenkandidaat, geachte heer/mevrouw,  

 

De laatste weken van je eindexamenjaar zijn ingegaan, hoogste tijd om wat zaken op een rij te zetten. 

 

Extra herkansing i.v.m. corona 

Afgelopen dinsdag heeft een groep examenkandidaten nog een herkansing gemaakt over een PTA-toets van 

periode 1 of periode 2. Nu zijn écht alle resultaten binnen en is alles afgerond. Je kunt dit vergelijken met het maken 

van je laatste examen; het zit erop. Op school gaan we nu de tijd gebruiken om de herkansingen na te kijken en de 

balans op te maken over de cijfers.  

 

Cijfercontrole 

Het is belangrijk dat je je cijfers controleert. Uiteraard doen wij dit ook, maar het is nodig dat jij zelf een actieve rol 

hierin neemt. Bekijk je cijfers in Magister, controleer deze en neem met je vakdocent contact op als er iets niet in 

orde blijkt te zijn. Doe dit voor dinsdag 2 juni 16.00 uur. 

 

Uitslagdag  

Donderdag 4 juni is de dag waarop we officieel bekend zullen maken of je geslaagd bent. Of je nu al zeker weet 

dat je geslaagd bent, of dat je nog in twijfel bent, de uitslagdag is het officiële moment hiervoor. Laat je niet van de 

wijs brengen door vlaggen die her en der al uitgehangen worden: met alle middelbare scholen in Helmond is 

afgesproken dat 4 juni de dag van de examenuitslag is. 

 

Een paar aanwijzingen voor deze dag:  

- Zorg ervoor dat je mentor je 06-nummer heeft. Als het goed is heb je dit nummer al doorgegeven aan de 

examensecretaris.  

- Vanaf 13.00 uur word je door je mentor gebeld, die je laat weten of je geslaagd bent. Alle leerlingen worden 

gebeld! Na de uitslag verwachten we je op school om je cijferlijst en de welbekende 'Geslaagd vlag' in ontvangst 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en 

aan alle eindexamenkandidaten 



 

te nemen. Hiervoor is onderstaand tijdschema opgesteld. Je mentor is daarbij aanwezig en je gaat met je 

mentorgroep op de foto. Alles op gepaste afstand van elkaar! 

- In het kader van de RIVM-maatregelen zullen we dit per klas apart organiseren en is het de bedoeling dat je 

écht alleen naar school komt. En hoe moeilijk ook: ook op school mag je elkaar alleen op afstand feliciteren. 

- We richten aparte fietsenstallingen in voor de examenleerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. 

- Volg in de school de aanwijzingen voor hygiëne-maatregelen en looproute. 

 

Tijd Klas Mentor Lokaal 

14:30 – 14:50 4Ma WIJ S01 

14:30 – 14:50 5Hml2 OKL S02 

15:00 - 15:20 6Vml1/ml4 LDH/BCN S01 

15:00 – 15:20 4Mb JOO S02 

15:30 - 15:50 5Hml3 BTP S01 

15:30 - 15:50 6Vml2  LEB S02 

16:00 - 16:20 4Mc KNB S01 

16:00 - 16:20 5Hml1 SGB S02 

16:30 - 16:50 6Vml3 BKC S01 

16:30 - 16:50 4Md TAN S02 

17:00 - 17:20 5Hml4 KOW S01 

17:00 - 17:20 4Me HEU S02 

 

Niet geslaagd of je resultaat verbeteren 

Je hebt al gehoord over de resultaatverbeteringstoets (rv-toets). Deze toets is in dit bijzondere examenjaar in het 

leven geroepen voor jullie. Je kunt deze toets zien als een herexamen: het omvat de hele stof van een vak en het 

voorbereiden op deze toets vergt dus een stevige inspanning. Ben je (nog) niet geslaagd of wil je graag je resultaat 

verbeteren? Dat mag en je kunt voor maximaal 2 vakken een rv-toets maken. 

De rv-toets: 

- Zal gaan over (delen van) alle onderdelen van het PTA van het gekozen vak. 

- Kan schriftelijk of mondeling afgenomen worden. 

- Kan gemaakt worden voor de vakken waarin de kandidaat dit jaar examen doet, maar ook schoolexamenvakken 

die eerder zijn afgerond (bijvoorbeeld LEF, maatschappijleer, CKV). 

- Duurt 100 tot 150 minuten (eventueel opgesplitst in meerdere momenten). 

- Levert een onafgerond cijfer op dat wordt gemiddeld met het onafgeronde gemiddelde resultaat tot nu toe en 

telt dus voor 50% mee. 

- Telt mee als het cijfer een verbetering oplevert, anders telt de rv-toets niet mee. 

- Het vak waarvoor je de rv-toets wilt maken wordt in samenspraak met de mentor en vakdocent uitgekozen. 

Aanmelden voor de resultaatverbeteringstoetsen kan tot vrijdag 5 juni 12.00 uur. Deze toetsen worden afgenomen 

op 15, 16 of 17 juni aanstaande. Aanmelden voor deze toetsen gebeurt via Magister, bij Activiteiten.   

 

  



 

Alsnog geslaagd 

Voor sommige leerlingen zal het resultaat van de rv-toets het verschil zijn tussen alsnog geslaagd of helaas niet 

geslaagd. De uitslag van deze resultaatverbeteringstoetsen vindt plaats op woensdag 24 juni.  

 

Diploma-uitreiking 

En na dit bijzondere examenjaar is het uiteindelijk tijd voor een officieel moment: de diploma-uitreiking. We vinden 

het belangrijk om dit examenjaar op een goede manier af te ronden, samen met jullie. Het examengala kon geen 

doorgang vinden, maar de diploma-uitreiking laten we niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Helaas kunnen we 

dat niet organiseren in het atrium met een grote groep aanwezigen, dus hebben we een alternatieve opzet 

uitgewerkt waarbij we het examengala én de diploma-uitreiking zullen combineren. We zullen jullie hierover 

binnenkort door middel van een uitgebreide brief informeren.  

  

De diploma-uitreikingen voor de verschillende afdelingen staan op de volgende momenten gepland: 

Vrijdag 26 juni   vwo 

Donderdag 2 juli  mavo-plus 

Vrijdag 3 juli   havo 

 

Zoals aangegeven volgt snel meer informatie, ook over de tijden. Zorg dat je de datum vrij houdt: we rekenen op 

je! Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevrouw M. van Lierop  De heer B. Dictus   Mevrouw E. Vermeulen 

Afdelingsleider mavo-plus   Afdelingsleider havo  Afdelingsleider vwo 


