
Betreft: slaag-zak-regeling 

 

 

Beste ouders en eindexamenleerlingen klas 4Mavo, 

 

Op 8 april jl. is de aangepaste slaag-zak-regeling bekend gemaakt. 

 

Wanneer ben je geslaagd? 

Als je alle schoolexamens volgens het PTA (planning toetsing en afsluiting) hebt gemaakt, 

en: 

- alle eindcijfers een zes of hoger zijn of;  

- één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; 

- één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten 

minste één eindcijfer een zeven of hoger is, of;  

- voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en de overige eindcijfers een zes of 

hoger waarvan ten minste één eindcijfer een zeven of hoger is en;  

- geen eindcijfer lager is dan een vier (dit geldt ook voor de beroepsgerichte 

keuzevakken); 

- Nederlands heeft minimaal het afgeronde eindcijfer vijf; 

- het vak lichamelijke opvoeding is met een voldoende afgerond; 

- alle opdrachten voor het loopbaandossier zijn ingeleverd; 

- kunstvakken (kckv) moet minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voor gl en tl 

geldt dat het profielwerkstuk minimaal met een voldoende moet zijn afgerond. 

 

Elke leerling die nog inhaaltoetsen heeft openstaan wordt persoonlijk benaderd voor het 

maken van een afspraak (dit kan ook voor de meivakantie plaatsvinden). Het toetsrooster 

voor de toetsen na de meivakantie wordt eind van volgende week verstuurd.  

 

Uiterlijk 4 juni krijgt iedereen te horen of hij of zij geslaagd is. 

 

Op donderdag 4 juni vieren alle geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun 

middelbare schooltijd door een vlag en hun schooltas buiten te hangen. 

 

Niet geslaagd of een vak willen herkansen voor resultaatverbetering? 

Elke leerling heeft het recht om 2 vakken te herkansen door middel van een RV-toets 

(resultaatverbeterings toets). Deze toets omvat lesstof voor dat vak van bijna het hele vierde 

leerjaar en telt voor 50% mee. Op 4 juni kan je aangeven welk vak je eventueel wil 

herkansen door één of twee RV-toetsen te maken.  

 

Diplomering? 

We hopen van harte dat de omstandigheden het mogelijk maken om een diplomering te 

mogen houden. Deze staat gepland op donderdag 2 juli aanstaande. 

 

Aanmelden op het MBO 

De uiterste deadline om aan te melden op het MBO is verplaatst van 1 april naar 1 mei. 

Uiteraard geldt: hoe eerder je aanmeldt, hoe beter. 

 

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, 

kunt u die mailen naar dhr. Tange (m.tange@penta.nl).  

 

Namens de examencommissie, met vriendelijke groeten, 
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S.P. van Hofwegen 

Adjunct-directeur 

PENTA college CSG Hoogvliet 


