Aan de ouder(s)verzorger(s) van de
examenkandidaten vmbo BL, KL, GL en TL

Schijndel, 9 april 2020
Referentie: GSp.20200409.ASu

Betreft: Slaag-zakregeling en inhalen schoolexamentoetsen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van vmbo-4, beste examenkandidaten,
Slaag-zakregeling 2020
Op woensdag 8 april jl. heeft de Minister informatie uitgebracht over de slaagzakregeling voor de examenkandidaten van 2020 en de wijze waarop de
herkansingregeling van het eindexamen vormgegeven wordt, nu het eindexamen niet
doorgaat.
Hiervan een korte samenvatting:
• 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 blijven gelden, waaronder het maximum aantal onvoldoende eindcijfers
en eventuele compensatie hiervoor;
• Ieder examenvak dient te worden afgesloten met tenminste als eindcijfer een 4
(voor Nederlands een 5). Dit geldt ook voor losse onderdelen van het
beroepsgerichte combinatiecijfer;
• De vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken incl. ckv moeten beoordeeld
zijn met een voldoende of goed;
• Voor kandidaten TL en GL moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een
voldoende of goed;
• 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;
• Op donderdag 4 juni a.s. zal de landelijke uitslagdag plaatsvinden waarop
kandidaten te horen krijgen of zij geslaagd zijn voor het diploma;
• Na afronding van het schoolexamen (PTA) krijgt de kandidaat de mogelijkheid om
voor twee examenvakken een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) te maken.
Kandidaten BL en KL kunnen als 3e RV-toets ook het beroepsgerichte vak kiezen.
Deze worden afgenomen op 12 en 15 juni en voor beroepsgerichte vakken op
16 juni a.s.
• De diploma-uitreiking blijft vooralsnog gepland op oorspronkelijke datum;
• Over de uitslagdag, RV-toetsen en diploma-uitreiking informeren we u op een
later moment uitgebreider.

Maken en inhalen van schriftelijke toetsen
De kandidaat treft in Magister alle onderdelen die nog moeten worden afgerond aan met
de mededeling inhalen (‘inh’).
Bij sommige onderdelen van het PTA is toetsing op afstand niet mogelijk. Daarvoor is, met
inachtneming van de RIVM-maatregelen, het schoolgebouw jl. open geweest om toetsen
in te halen. Deze mogelijkheid gaan we nu weer bieden op de volgende data:
• woensdag 15 april
• donderdag 16 april
• vrijdag 17 april
• maandag 4 mei
• woensdag 6 mei en
• donderdag 7 mei
De inhaaltoetsen worden afgenomen in de aula van het A-gebouw en in
Sint-Michielsgestel. De inschrijving via Its Learning is inmiddels opengesteld. Een
kandidaat dient alleen naar school te komen als het gehele gezin klachtenvrij is. Indien dit
niet mogelijk is, dienen ouders dit kenbaar te maken bij de examensecretaris, teamleider
en mentor. Er zal voor deze kandidaat naar een passende oplossing worden gezocht.
Voor de schriftelijke toetsen maakt de kandidaat via Its Learning zelf een afspraak.
Daarvoor is het vak ‘Afronden SE’ aangemaakt.
De kandidaat kiest een dag en starttijd voor de toets. Het is mogelijk om twee
toetsmomenten per dag te kiezen, zonder dat de kandidaat pauzeert op school. Bij het
inschrijven voor een toetsmoment wordt de kandidaat gevraagd om een reden van
inschrijving, hierbij dient de kandidaat de volgende informatie te noteren: klas, vak,
vakdocent en het onderdeel (conform het PTA).
Inschrijven voor deze toetsmomenten kan uiterlijk tot 20:00 uur op de dag vóór het
gewenste moment. De examensecretaris van de afdeling zal het inhalen vervolgens
coördineren. Alle inhaaltoetsen voor het vmbo vinden plaats op de eigen locatie in de
A-aula in Schijndel en de aula en aangewezen ruimtes in Sint-Michielsgestel.
De tafels en laptops zullen tussen de afnames worden gereinigd. De kandidaat dient zelf
voor schrijfgerei en toegestane hulpmiddelen (zoals rekenmachine) te zorgen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich richten tot
de teamleider of examensecretaris van betreffende afdeling.
Met vriendelijke groeten,
dhr. G.M.J. Spijkers,
sectordirecteur vmbo/pro

Examensecretarissen
vmbo-BL/KL – Martine Vos – m.vos@eldecollege.nl
vmbo-GL/TL – Tom van Wanrooij – t.v.wanrooij@eldecollege.nl
Sint-Michielsgestel – Elma van Pinxteren – e.v.pinxteren@eldecollege.nl
Ook te bereiken via Its Learning of 073-8200400
Link naar het oorspronkelijke PTA:
https://www.eldecollege.nl/Onderwijs/Examens/Programma_van_toetsing_en_afsluiting

