Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen uit havo 5 en (t)vwo 6

Schijndel, 10 april 2020
Referentie: TMi.20200410.ASu

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Wij beseffen dat we allemaal een ingrijpende en uitzonderlijke periode doormaken, maar
hebben daarbij ook bijzondere aandacht voor jullie: onze examenkandidaten.
Minister Slob heeft op woensdag 8 april bekendgemaakt op welke manier het
examenjaar afgesloten kan worden, wat de slaag-/zakregeling zal zijn en hoe de
resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) georganiseerd moeten worden.
De scholen beschikken op dit moment over de volgende informatie:
• Centraal examen vmbo, havo en vwo gaat niet door.
• Het eindcijfer schoolexamen is bepalend voor slagen/zakken.
• Uiterlijk 4 juni moet het schoolexamentraject zijn afgerond, inclusief de
herkansingen van de schoolexamen toetsen.
• Scholen bepalen zelf hoe dit traject vormgegeven wordt, na goedkeuring door de
MR en na melding bij de Inspectie van het Onderwijs.
• De landelijke slaag-/zakregeling is aangepast.
• Na 4 juni mag iedere leerling maximaal 2 resultaatverbeteringstoetsen maken,
ook als je op basis van de eindcijfers se geslaagd bent.
Het allerbelangrijkste: bij voldoende resultaten ontvang je een volwaardig havo- of vwodiploma waarmee je toegang hebt tot het vervolgonderwijs.
Voor de leerlingen (t)vwo/havo van het Elde College hebben we de volgende afspraken
gemaakt:
• Alle resultaten die jullie behaald hebben voor de PTA-toetsen die afgenomen zijn
tot en met dinsdag 24 maart tellen mee in de berekening van het eindcijfer
schoolexamen van ieder vak.
• De toetsen die op 25 maart en later gepland waren in Eldeweek 3
worden alsnog afgenomen, namelijk in de periode 4 tot en met 14 mei.
• Leerlingen die geoorloofd afwezig waren en daardoor toetsen uit dit schooljaar
tot en met 24 maart nog niet gemaakt hebben, moeten deze alsnog inhalen.
• De examencommissie heeft het overzicht en heeft deze leerlingen al benaderd.
• Het inhalen van deze toetsen vindt plaats in de periode 4 tot en met 14 mei.
• Leerlingen met een grote achterstand starten al op 15 april met hun
inhaaltoetsen. Zij krijgen op 10 april bericht.
• Indien de toetsen niet ingehaald worden is het PTA niet compleet en kan geen
diploma toegekend worden. Je moet het schooljaar dan overdoen.
• Indien de handelingsdelen niet zijn afgerond op vrijdag 17 april, kun je niet
deelnemen aan de laatste schoolexamentoetsen en kom je niet in aanmerking
voor een diploma. Je moet het schooljaar dan overdoen.
• Vanaf 15 mei tot en met 26 mei staan de herkansingen se-toetsen gepland.
• De herkansingsmogelijkheden binnen de sector (t)vwo/havo op het Elde
College zijn uitgebreid. Voor ieder CE-vak mag je een PTA-toets herkansen uit
periode 3 (dus een toets die na 20 januari is afgenomen). Voor de herkansbare
toetsen zie PTA.
• De zogenaamde Gouden Herkansing vindt plaats op 15 mei, in de middag. Deze
heeft betrekking op de schoolexamenvakken: maatschappijleer,

levensbeschouwing, ckv en informatica. Inschrijven voor de Gouden Herkansing
via Its Learning uiterlijk 8 mei vóór 9.00 uur.
• Intekenen voor de herkansingen gebeurt digitaal via Its Learning. Inschrijven kan
tot uiterlijk 1 dag voordat de betreffende toets plaatsvindt, het rooster volgt.
• Het examenreglement blijft van kracht.
• Alle toetsen vinden plaats in het B-gebouw waarbij we de richtlijnen van het RIVM
blijven opvolgen. Vwo-leerlingen gebruiken de bezoekersingang aan de Putsteeg,
de havoleerlingen komen binnen via de leerlingeningang bij het E-gebouw.
De bovenstaande afspraken zijn onder voorbehoud. Wijzigen de richtlijnen van
het ministerie of het RIVM, dan volgen aanpassingen.
Samenvattend:
• 4 tot en met 14 mei:
o Inhalen gemiste examentoetsen die afgenomen zijn in schooljaar
2019/2020 tot en met 24 maart door leerlingen die geoorloofd afwezig
waren (voor enkele leerlingen start het inhalen op 15 april).
o Examentoetsen van vakken die gepland stonden in Elde week 3, vanaf
25 maart.
• 15 mei:
o Gouden herkansing (een van de vakken: ma, lb, ckv, inf).
• 15 tot en met 26 mei:
o Herkansingen PTA-toetsen, max. 1 herkansbare toets uit periode 3 per vak.
• 29 mei:
o Akkoordverklaring leerlingen.
• 1 juni:
o Mentor neemt telefonisch contact op en deelt uitslag mede.
• 4 juni:
o Landelijke feestdag, geslaagden hangen de vlag uit.
• 9 t/m 11 juni:
o Resultaatverbeteringstoetsen (max. 2).
• 19 juni:
o Uitslag resultaatverbeteringstoetsen.
• 3 juli:
o Diploma-uitreiking (onder voorbehoud).
Let op: heb je (lichte) gezondheidsklachten of zijn mensen in je omgeving ziek,
dan heb je geen toegang tot de school en kun je niet deelnemen aan de
toetsen. We gaan na op welk ander tijdstip daartoe wel een mogelijkheid is.
Wij zijn trots op onze examenkandidaten die ook in deze bijzondere omstandigheden hun
best doen om hun opleiding af te ronden.
Wij wensen jullie heel veel succes in deze spannende tijd.
Heb je vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met je teamleider.
Met vriendelijke groet,
Mw. Drs. C.M.W. Michon-Janssen,
sectordirecteur (t)vwo/havo

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.
• De smalle variant van Kunst (algemeen) kan dit jaar niet worden afgerond als er
voor dit vak geen SE’s zijn afgenomen.
Weging en compensatie eindcijfers
• Omdat er geen centraal examen worden 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.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere
kernvakken minimaal een 6;
• regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager
dan een 4, ook niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het
maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
• het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn 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.

