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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 5 havo 

 

 

Zwolle, 22 april 2020 

Kenmerk: 2020/191/app/boo 

Betreft: Periode na de meivakantie 
 
 
Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 
Het einde is voor de examenkandidaten nu echt in zicht. De schoolexamens zijn achter de rug en 
morgen begint voor ons allemaal de meivakantie. De periode na de meivakantie staat in het teken van: 
inhalen, herkansen en de examenuitslag. We ronden dan de schoolexamens helemaal af. In deze brief 
geven we een overzicht van de planning voor deze periode. Daarnaast geven we uitleg over de 
veranderde herkansingsregeling, de slaag-zakregeling en de resultaatverbeteringstoetsen (RV-
toetsen).  
 

Veranderde herkansingsregeling 

 

Voor elke examenkandidaat geldt de volgende herkansingsregeling. Deze regeling is in het 

examenreglement van de school aangepast. 

 Als gevolg van de corona crisis heeft elke kandidaat twee herkansingen voor de toetsen die 

zijn afgenomen in de periode van 17 maart t/m 22 april, ongeacht het feit of de reguliere 

herkansingen in eerdere periodes zijn ingezet.  

 Toetsen die in deze periode door ziekte gemist zijn, kunnen na het inhalen ook herkanst 

worden. 

 Als gevolg van de corona crisis heeft elke kandidaat het recht één herkansbare PTA-toets uit 

de periode 01-08-2019 tot 16-03-2020 te herkansen, ongeacht het feit of in die periode al 

gebruik gemaakt is van de bestaande herkansingsmogelijkheden. 

Nieuwe slaag-zakregeling 

 

De nieuwe slaag-zakregeling voor havo-kandidaten is hier te vinden. Er wordt alleen gekeken naar de 

cijfers van het schoolexamen. Voor alle vakken wordt het gemiddelde SE-resultaat afgerond op een 

heel cijfer. Op deze cijfers is vervolgens de slaag- zakregeling van toepassing. 

 

Tijdpad 

 

Hieronder is het tijdpad voor de periode na de meivakantie weergegeven.  

Donderdag 7 mei maken wij de balans op van de schoolexamenweek (SE-week) en het gehele 

schoolexamen. Op 7 of 8 mei nemen de mentoren contact op met de leerlingen. De mentor geeft aan 

hoe de leerling er voor staat en geeft advies voor het maken van eventuele 

herkansingen. Ook krijgen de leerlingen te horen welke SE-onderdelen nog 

niet zijn afgerond.  



 

 pagina 2 van 3 

1 mei Resultaten toetsperiode 3 en gemiddelde SE-cijfers zichtbaar in Magister. 

Leerlingen kunnen zelf vast nadenken over eventuele herkansingen. 

7 & 8 mei Mentoren nemen contact op met de leerlingen om inhaaltoetsen te bespreken 

en te adviseren over eventuele herkansingen. Leerlingen zijn bereikbaar. 

11 – 20 mei Afronden SE op school volgens bijgevoegd rooster. In alle gevallen worden de 

richtlijnen van het RIVM in acht genomen. 

25 – 27 mei Uitloop inhalen/herkansen. Mentor maakt hiervoor indien nodig in overleg met 

de leerling een maatwerkprogramma. 

28, 29 mei Cijfercontrole door leerlingen en personeel; instructie volgt later. 

4 juni Definitieve uitslag: wijze van organisatie afhankelijk van landelijke 

ontwikkelingen. 

 

8 - 12 juni RV-toetsen op afspraak. 

19 juni Uitslag RV-toetsen. 

 

Afronden schoolexamen; 11-20 mei 

 

Voor ieder vak is in de periode van maandag 11 mei t/m woensdag 20 mei een dagdeel ingepland om 

het SE af te ronden. Hieronder is het rooster voor deze periode te vinden. 

 

Het afronden van het SE in de periode van 11 t/m 20 mei bestaat uit: 
1. Inhalen van toetsen die door ziekte zijn gemist in de laatste SE-week. 

2. Het maken van 1 of 2 herkansingen voor de toetsen of opdrachten uit de laatste SE-week. 

3. Het maken van een herkansing voor één herkansbare PTA-toets uit de periode 01-08-2019 tot 

16-03-2020. 

4. Het inleveren / afronden van niet afgeronde SE-onderdelen. 

In een enkel geval kan dit betekenen dat er twee toetsen voor dat vak op het ingeplande moment 

gemaakt moeten worden. In overleg met de mentor wordt er op 7 en 8 mei een plan van aanpak 

gemaakt. Mocht het voor een leerling niet passen in het onderstaande rooster, dan wordt er naar een 

maatoplossing gezocht. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afname van deze schriftelijke toetsen gebeurt in de gymzalen op dezelfde manier als de afname 

van de SE-toetsen van periode 3 volgens de richtlijnen van het RIVM. De afname van mondelinge 

toetsen en/of praktische opdrachten wordt in overleg met de docent 

gepland. Iedere leerling die niet deel kan nemen aan deze toetsafname 

wordt verzocht contact op te nemen met de studieleider. 

Datum 8:30 – 12:00 uur 13:00 – 16:30 uur 

11-mei Aardrijkskunde Informatica 

12-mei Wiskunde (A en B) Tekenen 

13-mei Nederlands Scheikunde 

14-mei Natuurkunde Bedrijfseconomie 

15-mei Frans Biologie 

18-mei Duits Engels 

19-mei  Economie 

20-mei  Geschiedenis 
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Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) 

 

Leerlingen die op 4 juni (nog) niet zijn geslaagd, kunnen voor maximaal 2 vakken een RV-toets doen. 

Deze toets telt voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. Het gemiddelde cijfer voor het 

schoolexamen voor dit vak is de andere 50%. 

 

De RV-toetsen worden afgenomen tussen maandag 8 juni en vrijdag 12 juni. Nadere informatie volgt. 

De definitieve uitslag van de RV-toetsen is vrijdag 19 juni om 09:00 uur. 

 

Diploma-uitreiking 

 

We vinden het van belang dat de diplomering in ieder geval voor de zomervakantie plaats kan vinden. 

De omstandigheden laten het helaas niet toe om dat te organiseren op de manier zoals we dat 

normaal gesproken doen. We denken na over een andere vorm, zodat we toch de leerlingen op een 

feestelijke wijze het diploma kunnen uitreiken. De geplande datum van 30 juni komt te vervallen. 

Nadere informatie over de nieuwe vormgeving van de diplomering volgt.  

 

Kluissleutel en boeken inleveren 

 

Op het moment dat leerlingen, na de meivakantie, op school zijn, is er de mogelijkheid om de 

kluissleutel in te leveren bij de conciërges. De leerling ontvangt de betaalde borg van €10,- retour 

wanneer de sleutel ingeleverd wordt.  

 

Wanneer de leerlingen alles hebben afgerond, kunnen de boeken opgestuurd worden naar Van Dijk. 

Via Van Dijk ontvangt iedereen een brief met instructies voor het terugsturen van de boeken.  

 
Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.  
Allemaal een goede meivakantie toegewenst.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Manon Appelmelk  
Antoon Boks  
Studieleiders 3, 4 en 5 havo 

 


