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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon of dochter doet dit jaar versneld examen in één of meerdere vakken. Dit is ook in deze tijd
van scholensluiting en ongewone examenperiode, gewoon mogelijk.
Met deze brief informeren wij u over de afronding van de examens 2019-2020.
Geen centraal examen
Zoals u weet gaan de centrale examens en de praktijkexamens dit jaar niet door. Daarom is het
schoolexamencijfer voor het vak nu tevens het eindcijfer. De afgelopen weken en de weken na de
meivakantie staan in het teken van het afronden van de schoolexamens. De planning voor de
schoolexamens na de meivakantie ontvangt u binnenkort van ons.
Wanneer heb ik het vak waarin ik versnel afgerond?
De eisen waar je aan moet voldoen in 2019-2020 zijn zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaagzakregeling. Een aantal belangrijke punten:
- Om te slagen moeten álle onderdelen uit het PTA zijn afgerond.
- Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.
- Een leerling die zijn eindcijfer wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het
geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).
Let wel op: Voor leerlingen die dit jaar in één of meer vakken vervroegd examen doen, geldt het
volgende: Als je dit jaar twee resultaatverbeteringstoetsen inzet, heb je volgend schooljaar geen
herkansingsmogelijkheid meer. Als je één resultaatverbeteringstoets doet, mag je volgend jaar nog
wel een herkansing doen.
De volledige slaag-zakregeling voor 2019-2020 vindt u hier: https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocwpubliceert-slaag-zakregeling

4 juni
Op 4 juni zijn alle cijfers voor de schoolexamens bekend. Voorafgaand hieraan krijgen ouders van
examenleerlingen een mail met het verzoek in Magister samen met hun kind de SE-cijfers te
controleren.
Resultaatverbeteringstoets
Leerlingen die op 4 juni op basis van hun SE-resultaten zijn gezakt de kans te geven om alsnog een
diploma te behalen, kunnen leerlingen een zogenoemde resultaatverbeteringstoets doen. Ook
leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van deze toets. De school
organiseert deze toetsen op een centraal moment in juni.
De toetsen gaan over de stof die voor dat vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. Het eerder
behaalde 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.
Mochten er vragen zijn rondom de schoolexamens dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan
ondergetekende of aan de examensecretaris.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Dhr. W. Middendorp
Rector
Citadel College

