
 

Beste leerlingen, 
 
Met deze brief brengen we jullie op de hoogte van de (extra) herkan-
singstoetsen die onderdeel uitmaken van schoolexamen 2019-2020. 
 
Herkansingen schoolexamen (SE) 
Voor vakken waarbij in toetsperiode 3 een toets is komen te vervallen, is 
er een extra herkansing mogelijk voor leerlingen. Daarnaast zijn er de re-
guliere herkansingen vanuit toetsperiode 3. Docenten maken z.s.m. af-
spraken met de leerlingen die voor een (extra) herkansing in aanmerking 
(willen) komen. Kom je hier met je vakdocent niet goed uit, leg het dan 
voor aan de examensecretaris: vmbo basis-kader de heer De Ruijter-
Groenewold (mderuijter@stadenesch.nl)  en tl-havo-vwo de heer  
Hoekstra (ahoekstra@stadenesch.nl) 
 
Tijdlijn 
× 20 t/m 24 april 2020  herkansingen en inhaalwerk tl, havo en vwo  
 en inhaalwerk vmbo basis en kader 
× 7 t/m 22 mei 2020  herkansingen vmbo basis, kader en tl, havo 
 en vwo 
 
Let op! Als het PTA niet is afgerond omdat bijvoorbeeld een toets of op-
dracht niet wordt ingehaald die nog open staat kan het schoolexamen 
niet worden afgerond! 
 
Op 4 juni 2020 krijgen alle leerlingen in Nederland officieel hun uitslag 
te horen. Die leerlingen die niet geslaagd zijn krijgen de kans om via de 
zogenaamde Resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) alsnog een di-
ploma te behalen. Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deel-
nemen aan de RV-toets. Vmbo basis- en kaderleerlingen mogen voor 
maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen, namelijk het beroeps-
gerichte profielvak en twee avo-vakken.  
 
Van 5 juni t/m 26 juni 
Voorbereiding op en afname van resultaatverbeteringstoetsen (RV-
toetsen). Na afname en correctie van de RV-toetsen wordt de definitieve 
uitslag voor de leerlingen die RV-toetsen hebben gemaakt vastgesteld 
(geslaagd of gezakt). 
 
Diploma-uitreikingen 
In de week van 29 juni tot 3 juli ontvangen de geslaagde leerlingen hun 
diploma. Over hoe we dit feestelijk gaan doen wordt nagedacht. 

Aan onze leerlingen in de examenklassen  
vmbo, havo en vwo 
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pagina 2/2 Vragenuurtje | dinsdag 14 april om 20.00 uur 
Voor alle leerlingen en ouders die vragen hebben rondom het afronden 
van het PTA en de uitslag bepaling organiseren de examensecretarissen 
samen met de leco’s een vragenuurtje in Zoom. 
  
De bijeenkomst is vanavond om 20.00 uur: 
 
× https://zoom.us/j/159190952?pwd=N01BajF3TlJLQmZZOU5xMkh4Q

UdZZz09 
× Meeting ID: 159 190 952 
× Password: 082820 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de Examencommissie en de leco’s, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 
 
 


