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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 4 mavo 

 

 

Zwolle, 22 april 2020 

Kenmerk: 2020/194/hem/ton 

Betreft: Periode na de meivakantie voor 4 mavo 

 

 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Het einde is voor de examenkandidaten nu echt in zicht. De schoolexamens op school zijn achter de 
rug en morgen begint voor ons allemaal de meivakantie. De periode na de meivakantie staat in het 
teken van: inhalen, bijwerken, herkansen en de examenuitslag. 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).  
Bespreek deze brief thuis en zet de belangrijke data op de kalender.  
 

 

Gewijzigde herkansingsregeling 

 

Voor elke examenkandidaat geldt de volgende herkansingsregeling: 

 

 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. Dit geldt voor de herkansbare onderdelen uit 

deze periode. 

 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- en zakregeling 

 

De nieuwe slaag- en zakregeling wordt gebaseerd op de afgeronde schoolexamencijfers.  

Je bent geslaagd als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 
1. Je hebt alle onderdelen (toetsen en andere opdrachten) van het schoolexamen afgerond. 

2. De examenuitslag wordt gebaseerd op 7 vakken, maar het is mogelijk om met een pakket van 

6 vakken te slagen. Enige voorwaarde is dat je in een profiel slaagt. 

3. Je bent geslaagd als je voldoet aan de volgende eisen: 

a. Je hebt voor maximaal 1 examenvak het eindcijfer 5 en voor 

de andere examenvakken het eindcijfer 6 of hoger, of 
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b. Je hebt voor maximaal 1 examenvak het eindcijfer 4 en voor de andere vakken een 6 of 

hoger, waarvan tenminste 1 examenvak het eindcijfer 7 of hoger, of 

c. Je hebt voor maximaal 2 examenvakken het eindcijfer 5 en voor de andere 

examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste 1 examenvak het eindcijfer 7 of 

hoger. 

4. Je hebt voor het vak Nederlands tenminste het eindcijfer 5 behaald. 

5. In aanvulling op bovenstaande geldt dat het profielwerkstuk, ckv en lichamelijke opvoeding 

moeten zijn afgesloten met een beoordeling voldoende of goed. 

6. Het vak maatschappijleer is niet een van de 6 of 7 examenvakken, maar het afgeronde  

eindcijfer telt wel mee in de slaag- en zakregeling. 

 

Schoolexamen 

 

De resultaten van het schoolexamen zijn voor jou zichtbaar vanaf vrijdag 1 mei om 09:00 uur.  

Bekijk het overzicht goed, bekijk waar je eventueel nog onderdelen mist, denk na over welke 2 vakken 

je wilt herkansen en geniet ook van de vakantie. 

 

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

Schoolexamen. Op 8 mei krijg je een telefoontje van jouw mentor. De mentor vertelt hoe je er voor 

staat en geeft jou advies voor het maken van eventuele herkansingen. Ook krijg je te horen welke SE-

onderdelen nog niet of nog niet voldoende zijn afgerond.  

 

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

een toets in te halen, te herkansen en het SE af te ronden. Dit alles vindt plaats in de gymzalen of in 

een vaklokaal, volgens de richtlijnen van het RIVM (zie bijlage 1).  

 

Van maandag 25 mei t/m woensdag 27 mei hebben we drie reservedagen om onderdelen af te 

ronden. 

 

Tussen donderdag 28 mei en woensdag 3 juni worden alle resultaten gecontroleerd door docenten en 

leerlingen. Na het controlemoment zijn er geen wijzigingen en aanvullingen meer mogelijk. 

 

Donderdag 4 juni is de officiële dag van de examenuitslag. Vanaf 10:00 uur gaan de mentoren bellen. 

Als het kan, willen we deze dag een feestelijk tintje geven, maar we zijn afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de corona crisis. Nadere informatie volgt. 

 

 

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 bepaling van het eindcijfer. Het gemiddeld 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. 
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Diploma-uitreiking 

 

De diplomering is een mooie en waardevolle gebeurtenis in het leven van jongvolwassenen. Gezien de 

omstandigheden kan dit niet op de grootse manier zoals we dat gewend zijn. Wij gaan nadenken over 

een vorm waarin we de geslaagde leerlingen, in kleinere setting, toch feestelijk hun diploma kunnen 

laten tekenen. Dit vereist een goede voorbereiding met meer dan 160 leerlingen in 4 mavo. Op het 

moment dat we hier informatie over hebben, laten we dit weten. De oorspronkelijk geplande datum 

komt te vervallen.  

 

 

Kluissleutel en boeken 

 

Afsluitend nog enkele huishoudelijke mededelingen. Leerlingen kunnen vanaf 11 mei hun kluissleutel 

inleveren bij de conciërge. Na de laatste verplichtingen van het Schoolexamen haal je de kluis leeg. Bij 

inlevering van de sleutel krijgt de leerling de borg retour. 

 

Op het moment dat het Schoolexamen geheel is afgerond, kan het boekenpakket worden 

teruggestuurd naar Van Dijk. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een brief van Van Dijk met instructies.  

 

In de bijlagen vinden jullie het schema voor de inhaal- en herkansingsperiode (bijlage 1), een overzicht 

met alle data (bijlage 2) en de indeling voor leerlingen met tekenen in het pakket (bijlage 3). 

 
Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.  
Allemaal een goede meivakantie toegewenst.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rick Heimerikx 
Willy Tonis 
Studieleiders mavo bovenbouw 
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Bijlage 1 

2020 Examenklassen – Schema herkansingen/inhalen/afronden SE-delen 

Indeling Mavo 

 08:30 - 12:00 uur 13:00 - 16:00 uur 

Donderdag 7 mei  Tekenen – leerlingen worden 

uitgenodigd (zie bijlage 3) 

Vrijdag 8 mei  Tekenen – Leerlingen worden 

uitgenodigd (zie bijlage 3) 

Maandag 11 mei Aardrijkskunde Nederlands 

Dinsdag 12 mei Frans Geschiedenis 

Woensdag 13 mei Duits Tekenen – leerlingen worden 

uitgenodigd (zie bijlage 3) 

Donderdag 14 mei PSO Scheikunde (rooster volgt, je 

doet dit practicum alleen) 

PSO Scheikunde (rooster volgt, je doet 

dit practicum alleen) 

Vrijdag 15 mei LO2 Wiskunde 

Maandag 18 mei Economie Scheikunde 

Dinsdag 19 mei Biologie Tekenen - leerlingen worden 

uitgenodigd (zie bijlage 3) 

Woensdag 20 mei Engels Natuurkunde  

 

 

Opmerking 

 Het PSK (practicum) Natuurkunde komt alsnog te vervallen. We kunnen hier niet voldoen aan 
de richtlijnen van het RIVM. 
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Bijlage 2 

Alle data op een rijtje 

Donderdag 7 mei Mentoren maken de balans op van de SE-week en het overige SE. 

Vrijdag 8 mei Leerlingen worden gebeld met advies herkansingen en overzicht SE. 

Maandag 12 mei t/m 

woensdag 20 mei 

Periode om toetsen in te halen, te herkansen of om SE-onderdelen in 

te halen volgens schema. 

Maandag 25 mei t/m 

woensdag 27 mei 

Reservedagen. 

Donderdag 28 mei t/m 

woensdag 3 juni 

Cijfercontrole door docenten en leerlingen. Indeling en organisatie 

volgt. 

Donderdag 4 juni Dag van de uitslag. Vanaf 10:00 uur word je gebeld. Hoe de dag er 

verder uitziet, volgt. Hou deze dag in ieder geval vrij. 

Vrijdag 5 juni Leerlingen die nog niet zijn geslaagd komen, op afspraak, op school 

ter voorbereiding op de RV-toetsen. 

Maandag 8 juni t/m 

vrijdag 12 juni 

RV-toetsen op afspraak. Nadere informatie volgt. 

Vrijdag 19 juni Uitslag van de RV-toetsen. Kandidaten worden vanaf 09:00 uur 

gebeld. 

Diploma-uitreiking Wij gaan nadenken over een manier waarop we dit op feestelijke 

wijze kunnen doen met inachtneming van de regels van het RIVM. 

Nadere informatie volgt. 
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Bijlage 3: Blokkenrooster BTE (tekenen) inhaal- en afrondingsmomenten 

 

Naam 7 mei 

12:00 – 16:00 

8 mei 

12:00 – 16:00 

13 mei 

12:00 – 16:00 

19 mei 

12:00 – 16:00 

 012 013 012 013 012 013 012 013 

Rumeysa Aydin         

Erryn Bakker         

Claudia van Beek         

Vivian Borisova         

Sophie Bosch         

Rosa Van Dijk         

Roxanne Dirkx         

Sascha Ernst         

Merith Ganzeboer         

Bodhi Hilberdink         

Elaisa Kleinlugtenbeld         

Lisa vanKoningsveld         

Nikki van Looi         

Sara van der Meulen         

Juleney Mossel         

Sigrid Prins         

Lisa Reijnders         

Chimene Roukema         

Menno Ruis         

Elle de Ruiter         

Tuba Sentük         

Jill Slagter         

Sylvana Smit         

Nathalie Spanhak         

         

         

 

 


