Aan:
De eindexamenleerlingen en hun ouders/
verzorgers

Hulst, 9 april 2020.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De afgelopen weken zijn wij met elkaar in een nieuwe werkelijkheid beland. Zekerheden,
normale patronen, vallen weg en maken plaats voor een kleinere leefomgeving en soms
(nog) onbeantwoorde vragen. Voor jullie, beste examenkandidaten, verloopt het laatste
schooljaar wel heel anders dan verwacht. Plotsklaps eindigt jouw laatste schooljaar met ...
schoolexamens. Wat straks wel gewoon het tastbare resultaat blijft is een erkend diploma.
Woensdag 8 april heeft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer precies
aangegeven hoe de prestaties van leerlingen in dit eindexamenjaar nu beoordeeld moeten
worden. Alle relevante passages zijn opgenomen in een bijlage bij deze brief. Hierna som ik
kort de belangrijkste bepalingen op.
1. Het PTA moet gewoon afgewerkt worden. Met instemming van de MR mogen er wel
aanpassingen plaatsvinden in de wijze van toetsen en het aantal herkansingen.
2. Het schoolexamencijfer wordt nu het eindcijfer voor een vak.
3. De bekende bepalingen voor de cijfers van de kernvakken blijven gelden. Let op, de
regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn vervalt.
Verder krijgt een leerling na het bepalen van de uitslag niet één herkansing / poging
tot cijferverbetering, maar maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb)
zogenaamde resultaatsverbeteringstoetsen (kortweg RV-toetsen).
4. 4 Juni is de uiterlijke datum dat leerlingen de uitslag te horen krijgen. Hierna
organiseert de school zelf de RV-toetsen.
5. Als een leerling deelneemt aan een RV-toets telt het behaalde resultaat voor 50%
mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers
worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde
resultaat lager is dan het SE-resultaat.
Bovenstaande bepalingen, die in detail terug te vinden zijn in de bijlage bij deze brief, zijn
bedoeld om enigszins recht te doen aan het wegvallen van het centraal schriftelijk
eindexamen en het bijbehorende effect op het eindcijfer van een leerling.

Om te komen tot eindcijfers moeten er nog wel resultaten geboekt worden. Dit betekent dat
er voor de vmbo-afdeling nog schoolexamens plus herkansingen gemaakt moeten worden
en voor de havo-vwo afdeling in principe alleen nog herkansingen op de agenda staan. Is
deze brief bedoeld voor algemene informatie, de teamleiders mevrouw Deburchgraeve en de
heer Weezenbeek informeren hun leerlingen specifiek over de afwikkeling van het
schoolexamen in de eigen afdeling.
Op dit moment wil ik jullie beste leerlingen en u beste ouders/verzorgers op de eerste plaats
veel sterkte toewensen bij situaties die iedereen op dit moment persoonlijk onverwacht
kunnen overkomen. Tegelijkertijd wordt ook alle inzet gevraagd om het schoolexamen onder
bijzondere omstandigheden goed af te ronden. Ik wens iedereen daarbij namens alle
geledingen binnen de school veel succes toe!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Peter Winters,
rector.

