
 

 

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

 

De afgelopen weken zijn de laatste onderdelen van het schoolexamenprogramma 

afgenomen. De cijfers van deze toetsen zijn vandaag gepubliceerd in Magister. De 

examenvergaderingen zijn achter de rug. We zijn ontzettend blij dat heel veel leerlingen 

geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd!  

Een aantal leerlingen maakt kans om het diploma alsnog te behalen. Hiervoor zijn twee 

mogelijkheden: de herkansingen over de onderdelen die in SE-III zijn afgenomen en de 

resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen).  

Hieronder willen we jullie informeren over deze twee mogelijkheden om de cijfers te 

verbeteren. Voor zowel de herkansingen van SE-III als voor de RV-toetsen geldt dat álle 

leerlingen hiervoor op kunnen gaan, dus zowel de leerlingen die nog niet geslaagd zijn als 

de leerlingen die hun cijfers willen verbeteren.  

 

Herkansingen schoolexamenweek III  

Net als bij de ‘normale’ schoolexamenweken hebben jullie de mogelijkheid om een 

onderdeel te herkansen. Het verschil is dat je deze keer niet één, maar twee onderdelen 

mag herkansen. De aanvraag van deze herkansingen gaat - net zoals je gewend bent - via 

de activiteitenmodule van Magister.  

Je kunt je tot donderdag 14 mei 11:00 uur voor maximaal twee vakken inschrijven. Na deze 

deadline kun je geen herkansingen meer aanvragen. Het rooster voor de herkansingen 

verschijnt zo spoedig mogelijk in je persoonlijke Zermelo. De herkansingen worden, zoveel 

als mogelijk is, afgenomen op dinsdag 19 en woensdag 20 mei. Er is een kans dat het 

rooster-technisch noodzakelijk is om 25 en 26 mei ook nog herkansingen in te plannen.  

Ter voorbereiding op je herkansing kun je natuurlijk een afspraak maken met je docent. 

 

Resultaatverbeteringstoets 

Naast de herkansingen worden in juni ook nog resultaatverbeteringstoetsen aangeboden. 

Deze manier van toetsing is door het ministerie ingevoerd vanwege de bijzondere 

omstandigheden van dit examenjaar. Deze toets is te vergelijken met de herkansing die je 

normaal gesproken voor je centrale examen had gehad (‘tijdvak 2’). De RV-toets is bedoeld 

voor leerlingen die op basis van hun SE-resultaten niet voldoen aan de slaag-zakregeling 

én voor leerlingen die hun eindcijfers willen verbeteren. Je kan deelnemen aan maximaal 

twee RV-toetsen.  
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Het resultaat van de RV-toets kan een grote invloed hebben op je eindcijfer. Het cijfer voor 

de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde 

SE-resultaat voor het betreffende vak ook 50%. Het nieuwe eindcijfer is het gemiddelde 

van het schoolexamencijfer en de RV-toets. Wanneer dit gemiddelde resultaat lager uitvalt 

dan het SE-cijfer, dan vervalt het resultaat van de RV-toets en blijft het oorspronkelijke SE-

resultaat gelden. 

De resultaatverbeteringstoetsen worden na 4 juni georganiseerd. Ze hebben zoveel 

mogelijk betrekking op het totale PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van het vak. 

Een RV-toets kun je maken voor alle vakken waarin je examen hebt gedaan, ook voor 

vakken die in de reguliere situatie alleen via een schoolexamen worden afgesloten. Nadere 

informatie over de RV-toetsen, zoals de omschrijving van de leerstof voor de RV-toets per 

vak en de precieze data, zullen op korte termijn worden gecommuniceerd.  

 

We wensen jullie veel succes! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mevr. Drs. D.A.G. van Meeteren 

Rector 

 

 

 


