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Hoogvliet, 20 mei 2020 
 
 
Beste examenkandidaten van de klassen bkm4 en hT2, 
 
Hierbij de langverwachte brief over de ontknoping van dit bijzondere examenjaar. 
 
Bekendmaking uitslag 
Op donderdag 4 juni 2020 vieren we de landelijke feestdag voor geslaagde scholieren.  
 
Doordat de uitslag bepaald wordt op basis van de schoolexamenresultaten zijn alle cijfers 
vooraf al bekend bij de leerlingen. Leerlingen kunnen zelf dus al berekenen of ze wel of niet 
geslaagd zijn. Het zal voor de meeste leerlingen dan ook geen verrassing zijn als ze op 
donderdag 4 juni van ons horen of er sprake is van slagen of zakken. 
 
Op donderdag 4 juni 2020 worden tussen 09.30 uur en 10.30 uur alleen de examenkandidaten 
gebeld die zijn gezakt. 
 

De examenkandidaten die zijn geslaagd worden dus niet gebeld en mogen 
volgens onderstaand schema later deze dag naar school toe komen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inleveren boeken en kluispasje en ophalen cijferlijst 
Op donderdag 4 juni 2020 kom je op school om: 

1. Je kluisje leeg te halen; 
2. Je kluispas in te leveren in lokaal 0.13;  
3. Je boeken in te leveren in de gang bij lokaal 0.24; 
4. Je cijferlijst op te halen in de aula. 

 
Je persoonlijke boekenlijst ontvang je bij deze brief, zodat je kunt zien welke boeken je allemaal 
moet inleveren. Zorg dat kaftpapier e.d. van te voren verwijderd is. Als je besluit om een RV-
toets te gaan maken dan bespreek met mevrouw Van der Leeden (van het boekenfonds) welke 
boeken je nog even wilt houden.        
Als je je kluispasje inlevert, krijg je de borg terug als al het schoolgeld is betaald. Anders wordt 
dit gecrediteerd op het nog openstaande bedrag. Zorg dat je kluisje leeg is, voordat je je 
kluispasje inlevert. De leerlingen van hbr leveren ook het sleuteltje in van hun kluis in het 
horecagebouw. 
 

tijden Klas 

11.15 uur 4zw1 en 4zw3  

12.00 uur 4uz1 en 4uz3 

13.15 uur 4hbr1 en 4hbr3 

14.00 uur 4eo1 en 4eo3 

15.00 uur Bs4a 

15.30 uur Bs4b 

16.00 uur  hT2 (havo-TOP) 



Berekenen eindcijfers 
Alle onderdelen van het schoolexamen moeten zijn afgerond. Als dit is gebeurd, kun je je 
eindcijfers berekenen. Kijk in bijlage 1 bij jouw niveau voor verdere uitleg. 
 
Om het eindcijfer van een vak te berekenen ga je als volgt te werk: 

- Is je eindcijfer een 5,4? dan wordt dit cijfer afgerond op een heel getal     Eindcijfer   5 
- Is je eindcijfer een 5,5? dan wordt dit cijfer afgerond op een heel getal     Eindcijfer   6 

 
Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) 
Op 8 april werd bekend dat de slaag-zakregeling 2019 – 2020 een nieuw element bevat: de 
resultaatverbeteringstoets (RV-toets). De toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet 
geslaagd zijn op basis van hun SE cijfers, of hun cijfer(s) willen verbeteren. 
 
Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal 2 vakken een RV-toets 
doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. Daarnaast mogen vmbo bb- en kb-leerlingen 
ook nog een RV-toets voor het beroepsgerichte profielvak kiezen. 

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van Toetsing en 
Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. Je 
eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de andere helft mee. Zo wordt het nieuwe 
eindcijfer bepaald. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In 
dat geval blijft het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat. 
 
Op vrijdag 5 juni 2020 kun je je tot 12.00 uur opgeven voor de RV-toetsen.  
Hiervoor lever je een schriftelijk verzoek in hebben bij mevrouw Van Dijk of meneer Tange, zie 
bijlage 2. 
 
De docenten zijn in de week van 8 t/m 12 juni voor jou beschikbaar om je te ondersteunen bij de 
voorbereiding op de RV-toets. 
 
De RV-toetsen vinden plaats op maandag 15 juni, dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni 2020. 
Het rooster van de RV-toets zal op vrijdagmiddag 5 juni bekend worden gemaakt. We zullen de 
roosters verspreiden via de e-mail, onze website en It’s Learning.  
 
Bekendmaking uitslag RV-toets(en) 
De uitslag van de herkansing wordt bekend gemaakt op donderdag 25 juni 2020. 
Elke examenkandidaat die een RV-toets heeft gemaakt wordt tussen 10.00 uur en 11.00 uur 
gebeld. 
 
Diplomafeest 
Uiteraard wordt de diploma- en certificatenuitreiking met jullie gevierd!  
Jullie ontvangen binnenkort de officiële uitnodiging voor deze diploma-uitreiking.  
 
Vanwege de voorschriften om anderhalve meter afstand te houden, nemen we meer tijd om 
iedereen in het zonnetje te zetten: 
 
Examenkandidaten klassen mavo: woensdag 1 juli 2020 (tijden volgen) 
 
Examenkandidaten klas havo-TOP (hT2): woensdag 1 juli 2020 (tijden volgen) 
 
Examenkandidaten klassen basis- en kader: donderdag 2 juli 2020 (tijden volgen) 
 
Tot slot willen we aan jullie kwijt dat we ontzettend trots zijn op jullie. Jullie hebben niet 
gemopperd of geklaagd, maar jullie hebben je schouders eronder gezet en je aangepast. Mede 
hierdoor is het een onvergetelijk examenjaar geworden. Dank jullie wel!!! 
 
Mevrouw Van Dijk 
Meneer Tange 



Bijlage 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exameneisen vmbo basis of kader 2020 

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste 
gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak. 

Eisen om te slagen voor vmbo basis of kader 

Je bent geslaagd voor vmbo basis of kader als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

 Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 

 Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook 
voor de individuele vakken van het combinatiecijfer. 

 Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV voldoende of 
goed hebt gehaald. 

 Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan 
één van de volgende eisen: 

 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 

 Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

Wat is het combinatiecijfer? 
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte 
keuzevakken. Het combinatiecijfer moet mag niet lager zijn dan een 4. Ook voor de 
afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken mag je niet lager dan een 4 halen. 

 



Resultaatverbeteringstoets 
Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal drie vakken 
een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school organiseert 
deze toetsen. Je mag voor twee algemeen vormende vakken een 
resultaatverbeteringstoets doen, én voor het beroepsgerichte profielvak. 

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor 
het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de 
andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer bepaald. Dit geldt niet als het 
gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk 
aan het eerder behaalde SE-resultaat.  

 



Exameneisen vmbo gl of tl (mavo) 2020 

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste 
gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak. 

Eisen om te slagen voor vmbo gemengd of theoretisch 

Je bent geslaagd voor vmbo gemengd of theoretisch als je aan al deze 4 eisen 
voldoet: 

 Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 

 Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook 
voor de individuele vakken van het combinatiecijfer in vmbo gemengd. 

 Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV en het 
profielwerkstuk alle drie voldoende of goed hebt gehaald. 

 Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan 
één van de volgende eisen: 

 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 

 Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

 Verder moet je een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je 
geen cijfer. 

Wat is het combinatiecijfer op de BS mavo van Penta Hoogvliet? 

Bij ons op de mavo is het combinatiecijfer het gemiddelde van je eindcijfers voor de 
beroepsgerichte keuzevakken fabh en ondernemen en het profielvak Dienstverlening 
& Producten. Het combinatiecijfer bestaat dus uit minimaal twee beroepsgerichte 
keuzevakken en het profielvak. Het profielvak telt even vaak mee als het aantal 
beroepsgerichte keuzevakken dat je hebt. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger 
zijn. Ook de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer moeten met een 4 of 
hoger worden afgesloten. In vmbo gemengd heb je altijd een combinatiecijfer. 

Het combinatiecijfer kan als volgt berekent worden: 

25% = Eindcijfer keuzevak Ondernemen (leerjaar 3) 
25% = Eindcijfer keuzevak Financieel- en Administratief Beheer (leerjaar 3) 
50% = Eindcijfer SE Dienstverlening & Producenten (leerjaar 4)    + 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100% = Eindcijfer combinatie-/profielvak (Dienstverlening & Producten) 
 
 
 
 
 



Resultaatverbeteringstoets 
Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal twee vakken 
een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school organiseert 
deze toetsen. 

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor 
het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de 
andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer bepaald. Dit geldt niet als het 
gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk 
aan het eerder behaalde SE-resultaat.  



Exameneisen havo 2020 

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste 
gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak. 

Eisen om te slagen voor havo 

Je bent geslaagd voor HAVO als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

 Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels 
en wiskunde A of B. In het profiel Cultuur en Maatschappij is wiskunde geen 
verplicht vak. 

 Je hebt geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 gehaald. Dit geldt ook 
voor de individuele vakken van het combinatiecijfer. 

 Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald. 

 Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende 
eisen: 

 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde 
van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of 

 Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het 
gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6, of 

 Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het 
gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten minste een 6. 

Wat is het combinatiecijfer op de havo-TOP van Penta Hoogvliet? 

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van maatschappijleer, het stageverslag en het 
profielwerkstuk. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook voor de 
afzonderlijke onderdelen moet je een 4 of hoger halen. 

Het combinatiecijfer kan als volgt berekent worden: 

50% = Eindcijfer stageverslag + Eindcijfer Profielwerkstuk (beiden leerjaar hT1) 
50% = Eindcijfer maatschappijleer (leerjaar hT1)      + 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100% = Eindcijfer combinatiecijfer 

Resultaatverbeteringstoets 

Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal twee vakken 
een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school organiseert 
deze toetsen. 



De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor 
het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de 
andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer bepaald. Dit geldt niet als het 
gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk 
aan het eerder behaalde SE-resultaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2: formulier voor het aanvragen van één of meerdere RV-toetsen. 
 
 
 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER RV-TOETSEN 
 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Klas: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik wil graag een RV-toets maken voor het vak/de vakken: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening kandidaat:  
 
 
………………………………………………………………………….................................................... 
 
 
Handtekening ouder(s), verzorger(s): 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 


