
     

 

 

 

Beste examenleerling, geachte ouder, 

 
Dit bericht is een aanvulling op de mail van 9 april over de slaagzakregeling. 
 
Er komen veel vragen van leerlingen en ouders als: “Ben ik nu geslaagd?”,  “Moet ik nog iets herkansen?” en  
“Wat zijn mijn mogelijkheden om cijfers te verbeteren?” 
 
Uitslagmoment 
Feit is dat wij als school geen uitspraak over het slagen kunnen en mogen doen, zolang de eindcijfers niet 
officieel zijn vastgesteld en naar de inspectie zijn verstuurd. Deze week worden er nog toetsen ingehaald door 
leerlingen die eerder afgenomen schoolexamens hebben gemist. Na de meivakantie volgt er nog een 
herkansingsronde over periode 2 en 3, waarmee cijfers verbeterd kunnen worden. Voor leerlingen die nog 
niet aan de slaagzakregeling voldoen, ligt het voor de hand dat zij optimaal gebruik maken van deze 
herkansingsronde. Alle overige leerlingen mogen uiteraard deelnemen om hun cijfers nog te verbeteren. De 
inschrijfinstructie is inmiddels naar alle examenleerlingen verzonden en er kan worden ingeschreven tot 
dinsdag 21 april 13.00 uur. Eind mei zijn alle nieuwe cijfers verwerkt en is het schoolexamen afgerond. Er 
wordt dan nog wel een eindcontrole gedaan om na te gaan of alle cijferlijsten correct en compleet zijn. Op 4 
juni worden vervolgens de cijfers opgestuurd en volgt de officiële uitslag, die dan ook door de mentor wordt 
meegedeeld aan zijn/haar leerlingen. Hoe en op welk tijdstip zal nog worden vastgelegd, mogelijk gebeurt dit 
in overleg met de andere scholen in Nijmegen.  
 
Extra herkansingen | RV-toetsen 
Om alsnog te kunnen slagen of om cijfers desgewenst te verbeteren, worden alle leerlingen na 4 juni  in de 
gelegenheid gesteld om deel te nemen aan maximaal twee zogenaamde resultaat-verbeter-toetsen (kortweg 
RV-toetsen). Deze toetsen wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op 
het gehele PTA van het betreffende vak. Bij het uitslagmoment zal aan leerlingen gevraagd worden óf en zo 
ja voor welk(e) vak(ken) ze een RV-toets willen inzetten. Uiteraard kan de mentor hierbij adviseren. Ook 
wanneer je geslaagd bent, mag je op deze manier proberen je cijfer(s) te verbeteren. 

Ben ik geslaagd? 
Uiteraard begrijpen wij ook wel dat ouders en leerlingen, ook al is het niet formeel vastgesteld, willen weten 
of je bent geslaagd of niet (op basis van de nu bekende cijfers). Zoals hierboven aangegeven; de school kan 
hier op dit moment geen uitspraak over doen. Hieronder geven we aan hoe je zelf zou kunnen berekenen hoe 
je er op dit moment voorstaat. 
 
Om te bepalen hoe je er nu voor staat, kun je de volgende stappen zetten: 
 
 Kijk in magister naar je SE-gemiddeldes op 1 decimaal en rond deze af op gehelen. 
 Klik hier om te bekijken hoe je er volgens de slagzakregeling van jouw afdeling voor staat. 
 
Let op: de theoretische leerweg van het vmbo kent geen combinatiecijfer.  
 
Vriendelijke groet, mede namens Astrid Hoevers & Bert Fiddelers 
 
Wim Beerkens 
Examensecretaris 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona

