Leeuwarden, 20 mei 2020

Beste leerlingen, beste ouders,

Deze week ontvingen wij van de rijksoverheid aanvullende informatie over de afronding in klas 6 en
het leek ons goed die te delen. Het belangrijkste dat uit het aanvullende servicedocument naar voren
komt heeft betrekking op de wijze waarop de eindcijfers tot stand zullen komen:
Dit schooljaar gelden de volgende regels bij het afronden van de behaalde resultaten:
- Stap 1: het SE-resultaat wordt per vak eerst afgerond op één decimaal. Deze afrondingswerkwijze
op één decimaal wijkt voor vakken die normaal alleen met een SE worden afgerond af van de
reguliere situatie. Dit gebeurt omdat ook voor deze vakken een RV-toets kan worden ingezet.
Hiervoor is het nodig dat er een SE-resultaat op één decimaal beschikbaar is. Indien de tweede
decimaal een 4 of lager is, blijft de eerste decimaal staan en vervalt de tweede decimaal. Indien de
tweede decimaal een 5 of hoger is, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd en vervalt de tweede
decimaal. Dit getal met één decimaal wordt vermeld op de cijferlijst in de kolom ‘schoolexamen’.
- Stap 2: Voor de uitslagbepaling worden de SE-cijfers na stap 1 als volgt afgerond op een geheel
getal: indien de uitkomst van de berekening bij stap 1 niet een geheel getal is, wordt dat getal indien
het cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of
hoger is, naar boven afgerond.
Optioneel (in het geval van een RV-toets):
- Stap 3: Het resultaat op de RV-toets wordt bepaald op een getal met één decimaal.
- Stap 4: Het resultaat op de RV-toets en het eerdere SE-eindcijfer (beide op één decimaal) worden
gemiddeld en afgerond op één decimaal conform de afronding zoals beschreven in stap 1.
Vervolgens wordt afgerond op een geheel getal, zoals beschreven in stap 2.
Eventueel:
- Stap 5: Indien het resultaat van stap 4 lager is dan het eerder bepaalde SE-eindcijfer, dan geldt dit
SE-eindcijfer als eindcijfer. Let op: indien de leerling in een eerder schooljaar
vervroegd examen heeft gedaan in het betreffende vak wordt in dit geval teruggevallen op het
eerdere eindcijfer op basis van SE en CE.
Dit wordt met onderstaande tabel nader geïllustreerd:
Nr
01

02

Situatie
Afronding gewogen
gemiddelde
schoolexamentoetsen
inclusief schooleigen
herkansingen
Afronding van
eindcijfer SE (zonder
RV-toets)

Regel
Het eindcijfer van het
schoolexamen wordt
op één decimaal
bepaald.

Vb 1
5,32 wordt
5,3

Vb 2
5,35 wordt
5,4

Vb 3
5,57 wordt
5,6

Het eindcijfer wordt
5,3 wordt 5
afgerond naar een heel
getal. Hierbij gelden de
volgende
afrondingsregels: het

5,4 wordt 5

5,6 wordt 6

03

Cijfer RV-toets

04

Afronding van SEeindcijfer met RVtoets

getal wordt naar
beneden afgerond als
het cijfer achter de
komma een 4 of lager
is. Het getal wordt
naar boven afgerond
als het eerste cijfer
achter de komma een
5 of hoger is.
Het RV-toetsresultaat
wordt bepaald op een
getal met één
decimaal.
Het eerdere
schoolexamenresultaat
met één decimaal (zie
nr 01) wordt
gemiddeld met het
resultaat van de RVtoets en bepaald op 1
decimaal volgens de
afrondingsregels van
nummer 1. Vervolgens
wordt afgerond naar
een geheel getal
volgens de
afrondingsregel van nr
02.

5,6

5,6

5,6

5,3+5,6
wordt 5,45
en
vervolgens
afgerond
naar 5,5 en
vervolgens
afgerond
naar 6

5,4+5,6
wordt 5,5
en
vervolgens
afgerond
naar 6

5,6+5,6
wordt 5,6
en
vervolgens
afgerond
naar 6

Nog enkele aandachtspunten:






Ook voor vakken met alleen een SE die vorig jaar zijn afgesloten (bij ons maatschappijleer)
mag een RV-toets worden gedaan.
Een RV-toets is één toets die ook als één geheel meetelt. Wel kan de toets uit verschillende
onderdelen bestaan die verschillende vaardigheden kunnen toetsen.
De RV-toets is voor iedere leerling hetzelfde. De school maakt per vak één RV-toets die voor
het betreffende vak wordt ingezet. Voor overige informatie verwijs ik naar de brief van 22
april.
De leerling mag niet twee RV-toetsen inzetten voor hetzelfde vak.
Resultaten op eventuele RV-toetsen worden niet apart op de cijferlijst vermeld, maar
worden verwerkt in het SE-eindcijfer, conform de daarvoor geldende berekeningswijze.

Met vriendelijke groet,

Japke Wiersema

Bron: https://www.examenblad.nl/document/aanvulling-op-servicedocument-vo

