Aan:

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

Betreft: Aanvullende informatie diplomering

Schijndel, 16 april 2020

Geachte ouders/verzorgers van vmbo-4, beste examenkandidaten,
Aanvullende informatie
Op 9 april jl. heb ik u per brief geïnformeerd over de slaag/zak-regeling voor
examenkandidaten in dit bijzondere jaar en het inhalen van schoolexamentoetsen. Deze
week en de week na de meivakantie worden er door kandidaten toetsen ingehaald. Het
overzicht van onderdelen die nog ingehaald moeten worden, zijn te vinden in Magister.
De mentor kan met uw zoon of dochter meekijken over de stand van zaken.
Alle onderdelen dienen uiterlijk donderdag 7 mei a.s. te zijn ingeleverd of gemaakt.
Voor het inschrijven van toetsen op school verwijs ik u naar de brief van 9 april 2020.
Deze is ook op onze website te vinden.
Inmiddels hebben wij meer inzicht gekregen over de invulling en planning van de
komende periode.
Rekentoets 2F en 3F – ma. 4 mei, wo. 6 mei en do. 7 mei 2020
Tijdens de inhaaldagen in de week na de meivakantie is het voor examenkandidaten
mogelijk om de Rekentoets 2F of Rekentoets 3F te maken of te herkansen. Het resultaat
van de Rekentoets zal op het Plusdocument, als bijlage bij de cijferlijst, worden vermeld.
Een kandidaat die zich hiervoor wil inschrijven stuurt hiervoor een e-mail naar de
examensecretaris. De e-mailadressen treft u onderaan deze brief.
De toetsen worden afgenomen tijdens de inhaalmomenten in de aula van het A-gebouw.
Inschrijven herkansing PTA – uiterlijk maandag 18 mei 2020
Volgens het examenreglement heeft iedere kandidaat nog recht om één onderdeel van
het schoolexamen te herkansen volgens de reguliere herkansingsmogelijkheid. Dit is de
herkansing die na Eldeweek 3 zou plaatsvinden. In de laatste periode zijn verschillende
onderdelen komen te vervallen, waardoor er mogelijk minder keuzemogelijkheden zijn.
De vakdocenten zullen ervoor zorgen dat de cijfers uiterlijk vrijdag 15 mei om 8.00 uur
ingevoerd zijn in Magister. Op vrijdag of maandag kan de kandidaat voor overleg contact
zoeken met de mentor en/of vakdocent om een goede keuze te maken. De inschrijving
vindt plaats via It’s Learning en is mogelijk tot en met maandag 18 mei 2020, het
formulier sluit automatisch om 23.55 uur. De kandidaat kan zijn of haar inschrijving tot
aan de deadline onbeperkt wijzigen.
Herkansingen PTA – maandag 25 mei en dinsdag 26 mei 2020
Na sluiting van de deadline maakt de examensecretaris een afnameplanning voor de
herkansingen. Herkansingen worden tijdens deze twee dagen verdeeld per vak en
niveau. Via It’s Learning ontvangt de kandidaat de dag en tijd van afname. Indien school
dan nog gesloten is, zullen dezelfde locaties gebruikt worden als tijdens de inhaaldagen
(aula A-gebouw en sportzaal/lokalen Sint-Michielgestel).

Uitslagdag – donderdag 4 juni 2020
De Minister heeft een landelijke uitslagdag aangekondigd. Deze is, gezien de
maatregelen, verschoven naar donderdag 4 juni. De exacte tijd waarop de kandidaten
gebeld zullen worden, zal later door de teamleider/examensecretaris bekend gemaakt
worden aan de kandidaten en ouders.
Inschrijven RV-toetsen – uiterlijk maandag 8 juni 2020 tot 12.00 uur
Normaal kent het eindexamen een herkansing. Doordat het centraal schriftelijk
eindexamen dit jaar is komen te vervallen heeft de Minister bepaalt dat iedere kandidaat
voor twee vakken waar een cijfer voor gegeven wordt, een resultaatverbeteringstoets (RVtoets) mag maken. Kandidaten van BL en KL mogen daarnaast een RV-toets maken voor
het beroepsgerichte vak. Kandidaten van GL kunnen ook voor het beroepsgerichte vak
een RV-toets maken, maar hebben in totaal twee RV-toetsen.
De RV-toets telt alleen mee indien het hoger is dat het eindcijfer van het schoolexamen.
Beide cijfers zullen voor 50% het definitieve eindcijfer bepalen.
De inschrijving vindt plaats via It’s Learning en is mogelijk vanaf donderdag 4 juni 2020
om 8.00 uur tot maandag 8 juni 2020 om 12.00 uur. De mentor en/of vakdocent kan de
kandidaat helpen bij het maken van de juiste keuze voor RV-toetsen.
Uitslag RV-toetsen – donderdag 25 juni 2020
Op donderdag 25 juni zal de uitslag van de RV-toetsen bekend zijn. Daarmee staat vast
of de kandidaat alsnog geslaagd is of definitief is afgewezen en of reeds geslaagde
kandidaten het resultaat hebben verbeterd om bijvoorbeeld Cum Laude te slagen. De
leerlingen worden telefonisch op de hoogte gebracht door de mentor.
Diploma-uitreikingen – 29 juni t/m 2 juli 2020
Vooralsnog gaan de diploma-uitreikingen op de geplande data door. Hoe dit te zijner tijd
vormgegeven zal worden, zal bij de uitslag op 4 juni aan u worden medegedeeld in de
uitnodiging. Wij hopen natuurlijk dat het mogelijk is om per team een feestelijke afsluiting
van de opleiding op het Elde College te kunnen houden.
Maandag 29 juni 2020 – Team Zorg&Welzijn, Groen en DVPR
Dinsdag 30 juni 2020 – Team (Gemengd) Theoretisch Schijndel
Woensdag 1 juli 2020 – Team Techniek
Donderdag 2 juli 2020 – Team Sint-Michielsgestel
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 It’s Learning of 073-8200400

