
 

 

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

 

Dit examenjaar ziet er door het coronavirus heel anders uit dan we ons hadden voorgesteld. Vanaf 

15 maart gingen de scholen dicht, op 24 maart werd besloten dat het Centraal Examen niet 

doorging en op 8 april ontvingen we aanvullende maatregelen van het ministerie over het 

examentraject, waarin staat dat alle eindexamenleerlingen de schoolexamens afronden conform 

het PTA. De tekst van het ministerie luidt als volgt:  

 Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen.  

Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden 

afgemaakt.  

 De vastgestelde slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 is zoveel mogelijk gelijk aan de 

reguliere slaag-zakregeling, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het 

maximum aantal onvoldoendes. Deze hebben vanzelfsprekend nu betrekking op het 

schoolexamen in plaats van op het samenspel van schoolexamen en het centrale examen.  

De regeling wijkt op de volgende punten af:  

– Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het 

schoolexamen. 

– De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt. 

–  Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil 

verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeterings-toetsen (RV-

toetsen). 

–  Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet. 

 

Hoe ziet dat eruit voor examenleerlingen op Lyceum Ypenburg? 

 De schoolexamens worden voor de meivakantie conform het PTA afgerond.  

 Na elke SE-periode is er recht op een herkansing geweest conform het examenreglement. 

Omdat SE 3 heeft plaatsgevonden onder bijzondere omstandigheden, namelijk na de 

schoolsluiting, is de herkansingsregeling voor deze periode verruimd. De MR heeft hieraan 

instemming verleend (d.d. 15 april jl.). Leerlingen krijgen de mogelijkheid om niet één maar 

twee schoolexamens uit SE3 te herkansen.  

 De slaag-zakregeling 2019-2020 wordt toegepast op het gemiddelde van het 

schoolexamenprogramma, zoals beschreven in het PTA. Op basis hiervan wordt bepaald of een 

leerling geslaagd is. Deze aangepaste slaag-zakregeling is te vinden op de website van de 

overheid: 

Aan de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
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–  voor de mavo-afdeling: 

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

corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020 

–  voor de havo-afdeling: 

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

corona/havo-examens-2020 

–  voor de vwo-afdeling: 

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

corona/vwo-examens-2020 

 

Aanvullende maatregelen van de overheid: 

 Een mavo-, havo- of vwo-leerling die nog niet geslaagd is op basis van zijn SE-resultaten of een 

geslaagde leerling die zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee 

resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).  

 De resultaatverbeteringstoetsen zullen na 4 juni worden georganiseerd en hebben zoveel 

mogelijk betrekking op het totale PTA van het vak.  

 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%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat 

is het nieuwe eindcijfer. Wanneer dit gemiddelde resultaat lager uitvalt dan het SE-cijfer, dan 

vervalt het en blijft het oorspronkelijke SE-resultaat gelden.  

 Voor het precies bepalen van de eindcijfers volgen we het stappenplan “Berekening eindcijfers 

2019-2020” van de VO-Raad. Dit document is als bijlage meegestuurd.  

 

Wanneer en hoe worden de resultaten van SE3 bekend gemaakt?   

De cijfers worden op 12 mei bekend gemaakt. Tot die tijd is Magister gesloten. Op 12 mei vindt er 

een vergadering plaats van de examencommissie. Deze commissie bestaat uit alle examinatoren, 

de decaan, de examensecretaris, de afdelingsleider en de conrector onderwijs. Alle cijfers worden 

vastgesteld en gecontroleerd. Daarna wordt bepaald aan de hand van de slaag-zakregeling wie er 

geslaagd is en wie nog niet. Vervolgens bellen de mentoren hun leerlingen om de uitslag te 

vertellen. De mentoren geven ook een advies mee aan de leerlingen die nog niet geslaagd zijn: 

welke herkansing(en) is/zijn het meest kansrijk?  

 

Tijdpad 

 

t/m 17 april Afname SE3 

18 april t/m 3 mei Meivakantie 

6 t/m 8 mei Inhaaltoetsen (voor leerlingen die geoorloofd afwezig waren) 

12 mei Vergaderingen examinatoren per afdeling 

Tussen 16 en 17 uur: mentoren bellen leerlingen over de uitslag 

en geven advies over herkansingen.  

17 uur: cijfers zichtbaar in Magister voor leerlingen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vwo-examens-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vwo-examens-2020
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14 mei, voor 11.00 uur Leerlingen geven voor 11:00 uur in Magister aan voor welke 

herkansing(en) ze willen opgaan; maximaal twee herkansingen 

van SE3 

19 en 20 mei Herkansingen SE3. 

Magister gesloten voor leerlingen t/m 27 mei 

21 t/m 24 mei Hemelvaartvakantie 

25 en 26 mei Herkansingen SE3 

27 mei Tussen 16 en 17 uur: mentoren bellen leerlingen over de uitslag 

en geven aan de nog niet geslaagde leerlingen advies over 

resultaatverbeteringstoetsen (RV’s).  

17 uur: cijfers zichtbaar in Magister voor leerlingen. 

 

Leerlingen geven aan voor welke RV-toetsen ze willen opgaan 

om alsnog te slagen of om hun cijfergemiddelde op te hogen. 

28 mei Laatste dag om voor RV-toets op te geven 

29 mei Leerlingen tekenen akkoordverklaring SE-gegevens op school, 

volgens rooster. 

30 mei t/m 1 juni Pinksterweekend 

4 juni Nationale feestelijke uitslag-dag 

Periode na 4 juni Het onderstaande gedeelte van het tijdpad is nog in concept. 

Definitieve vaststelling volgt zodra er meer duidelijk is over de 

RV-toetsen waarvoor nog - op landelijk niveau - adviezen worden 

opgesteld. 

8 t/m 14 juni Voorbereiding RV-toetsen. Afspraken met vakdocenten mogelijk. 

15 t/m 19 juni Afname RV-toetsen (maximaal twee per kandidaat) 

26 juni (onder voorbehoud!) Uitslag RV-toetsen; mentoren bellen leerlingen 

8 en 9 juli Diploma-uitreikingen (viering afhankelijk van landelijke 

richtlijnen). Nader bericht volgt.  

 

We hopen zo op verantwoorde en zorgvuldige wijze, met aandacht voor het behoud van het 

niveau, onze leerlingen de gelegenheid te bieden het schoolexamen te voltooien zodat ze een 

waardevol diploma behalen waarop ze met vertrouwen kunnen doorbouwen in hun verdere 

toekomst.  

 

We wensen jullie veel succes! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team van Lyceum Ypenburg,  

Mw. Drs. D.A.G. van Meeteren, rector 


