Aan de leerlingen van klas 6 en hun ouders/verzorgers

Leeuwarden, 22 april 2020

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Onlangs is er meer duidelijkheid gekomen over het eindexamen 2020. Sommige informatie
was al bekend, andere nog niet. In deze brief willen wij jullie/u informeren over de
regelgeving en de planning voor de komende weken. Zoals gebruikelijk gaat dat puntsgewijs.






Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma
behalen. Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting
(PTA) worden afgemaakt.
Het schoolexamen is op 4 juni conform het PTA, inclusief de herkansingen, afgerond.
De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere
slaagzakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:
o Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor
het schoolexamen.
o De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet
zijn, vervalt.
o Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of die zijn
eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee
resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).
o Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
Slaag-zakregeling 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.

Weging en compensatie eindcijfers
- Omdat er geen centraal examens 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:
- 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.
Resultaatverbeteringstoets (RV-toets)
-

-

-

-

-

Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te
geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een
resultaatverbeteringstoets. Er is voor deze naam gekozen om deze toets te
onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in
het PTA van de school.
Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt 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. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het
eerder behaalde SE-resultaat.
Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren, mogen gebruik maken van de
RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding
die (mede) op cijfers selecteert.
Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling
eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE
wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is
een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het
tweede tijdvak één CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de

-

-

uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het
CE om hun cijfers op te halen.
De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als
mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak.
De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni. Scholen zijn zelf verantwoordelijk
voor het bieden van een alternatief afnamemoment van een RV-toets als een
leerling niet kan deelnemen als gevolg van ziekte, thuis-quarantaine of een
andere reden buiten de wil van de leerling.
Als een leerling een RV-toets aflegt voor een vak wordt het eerder ingevulde SEresultaat vervangen door het gemiddelde van het SE-resultaat en het resultaat
van de RV-toets van het desbetreffende vak. Indien dit gemiddelde cijfer lager
uitvalt dan het SE-resultaat blijft het SE-resultaat staan.

Voor onze school zal in de komende weken het volgende tijdpad gelden:
-

-

Inschrijven voor herkansingen van toetsen uit toetsweek 3 vanaf donderdag 23 april;
twee herkansingen mogelijk, deadline 7 mei 12.00 uur
Herkansingen op maandag 11 en dinsdag 12 mei
Docenten leveren de cijfers in uiterlijk maandag 25 mei, 12.00 uur
Cijfercontrole (waarschijnlijk in kleine groepen) op woensdag 27 mei
Donderdag 4 juni: examenuitslag bekend, vanaf 11.30 uur bellen de mentoren de
leerlingen. Leerlingen die (nog niet) geslaagd zijn, krijgen een telefoontje van
mevrouw Pelgrum
Inschrijven voor resultaatverbeteringstoetsen, uiterlijk maandag 8 juni 12.00 uur
RV-toetsen op maandag 15 en dinsdag 16 juni
Behaalde cijfers bekend op donderdag 25 juni 12.00 uur; definitieve uitslag bekend,
PMB, MAP en WFJ bellen de leerlingen.
Donderdag 2 juli diplomering (daarover volgt te zijner tijd aanvullende informatie).

Wij hopen in deze brief veel vragen voldoende beantwoord te hebben, maar wij horen het
graag als er toch nog onduidelijkheden zijn. We realiseren ons dat de afronding van jullie
schooltijd heel anders verloopt dan jullie je hadden voorgesteld. Met jullie vinden wij dat
heel erg jammer. Het zesde leerjaar aan het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé zal jullie
altijd bijblijven, wij zullen het niet licht vergeten.

Met vriendelijke groet,
ook namens mevrouw Pelgrum,
Japke Wiersema

Bijlage: de meest recente flyer van het Ministerie van OCW en LAKS.

