
9 april 2020 

 
 
 
Beste leerling en/of ouder, 
  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat gisteren vanuit OCW bekend is geworden wat er gaat gebeuren 
rond de slaag- zakregeling voor 2020. Daar zal dan ook een belangrijk deel van deze update over 
gaan. Maar allereerst nog een paar algemene opmerkingen. 
  
Algemeen 

• De aanpassing van de overgangsregeling voor dit jaar voor de niet-examenklassen (bij 4 of 
meer tekortpunten ben je niet automatisch gedoubleerd maar word je een bespreekgeval) is 
met instemming van de MR vastgesteld. 

• De voorgestelde aanpassingen in het PTA van 5H en 6V zijn met instemming van de MR 
vastgesteld. Je vindt ze terug bij de update van 1 april; deze is ook terug te vinden op de 
website bij het nieuws over de Coronasluiting. 

• Xpressions gaat dit jaar definitief niet door. De nieuwe datum die we gepland hadden 
(donderdag 11 juni) komt toch te vroeg en maakt het te onzeker. We tillen de planning over 
de zomervakantie heen.  

• We hebben de docenten van de onderbouw nogmaals gevraagd om het huiswerk in Magister 
te zetten. Daarmee bedoelen we het huiswerk zelf, soort les (Teams, zelfstandig werken, 
etc…), eventuele instructies, toetsen en andere planningsafspraken. Dit om te bevorderen 
dat leerlingen en ouders overzicht houden. 

• Het toetsrooster voor 5H en 6V is afgelopen vrijdag gepubliceerd in Zermelo. Voor wie daar 
interesse in heeft, hangt er een Excel-bestand met het overzicht van de toetsen aan de 
jaarplanning bij 6 mei. 

  
De slaag- zakregeling 
De belangrijkste elementen uit de besluiten die gisteren bekend zijn gemaakt: 

• De slaag- zakregeling blijft onveranderd (met kernvakkenregel). 
• Voor versnellers en leerlingen die een gespreid examen doen, gelden voor de vakken die ze 

nu afsluiten dezelfde regels als voor de andere examenkandidaten: het eindcijfer wordt 
bepaald o.b.v. de SE’s. 

• Leerlingen krijgen na afloop van de SE-periode (5 juni 2020) nog de mogelijkheid om 2 
resultaatsverbeteringstoetsen te doen. Dat zijn toetsen die over het hele PTA van een vak 
kunnen gaan. Het resultaat daarvan telt, alleen als het resultaat hoger is dan het SE-
gemiddelde, voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. 

Meer informatie vind je in het opgestelde servicedocument dat je in de 1e bijlage kunt vinden. 
  
Met de resultaatverbeteringstoetsen erbij is de planning voor de examenklassen nu compleet. In de 
2e bijlage hiervan een overzicht. 
  
Omdat we weten dat het onderwijs op afstand inspannend is en de vele digitale uren achtereen erg 
vermoeiend zijn, hebben we onze docenten geadviseerd om lessen 10 minuten eerder te stoppen 
zodat er even tijd is om bij te komen, naar het toilet te gaan en / of iets te eten of drinken.  
  
Veel succes weer, 
  
Het MT 
 


