
 
 
 
AFRONDING EXAMENJAAR 2019-2020 
 
 
Vanwege het feit dat we dit jaar eigenlijk een drietrapsraket hebben in het vaststellen van de 
einduitslag van de examenkandidaten (SE-resultaten -> herkansingen -> RV-toetsen) is er eigenlijk 
twee keer sprake van een uitslagdag: woensdag 20 mei (als alle SE-resultaten bekend zijn) en 
donderdag 4 juni (als ook de resultaten van de herkansingen bekend zijn). In beide gevallen hebben 
de uitslagdagen een apart karakter vanwege het feit dat de leerlingen de uitslag al weten en dat we 
zeer beperkt zijn in de mogelijkheden voor het bijeenbrengen van docenten en / of leerlingen door 
de Corona-maatregelen. De planning: 
 
Dinsdag 19 mei 
Voor 12.00 uur  Cijfers SE’s 5H en 6V in Magister 
Voor 17.00 uur  Aanvraag inzage (per mail bij betrokken docenten) 
 
Woensdag 20 mei 
12.00 uur  Mentoren bellen de nog niet geslaagde leerlingen  
13.00 – 15.00 uur Inzage SE-toetsen (lokaalindeling volgt) 
Tot 17.00 uur  Aanvraag inhalen/herkansen online indienen. 
 
Woensdag 27 mei - vrijdag 29 mei 
N.n.t.b.   Herkansingen SE (herkansingsrooster wordt vrijdag 22 mei gepubliceerd) 
 
Woensdag 3 juni 
Voor 12.00 uur  Cijfers inhaaltoetsen / herkansingen 5H en 6V in Magister 
 
Donderdag 4 juni 
12.00 uur  Bellen geslaagde en gezakte leerlingen door mentoren 
13.00 – 14.00 uur Bijeenkomst gezakten, mentoren, decanen in stilteruimte 
Vanaf 14.30 uur bijeenkomsten met geslaagden en hun mentoren waarin leerlingen SE-cijfers 
ondertekenen, zich indien gewenst al opgeven voor RV-toetsen (kan t/m 8 juni), taart krijgen , toost 
uitbrengen, vlag krijgen: 
14.30 – 15.15 uur Bijeenkomsten 6 mentoren + geslaagde leerlingen HAVO 
   (verdeeld over 6 ingangen en 6 grote lokalen) 
   Bijeenkomst mentoren + geslaagde leerlingen Monnikskap 
   (ingang Monnikskap) 
16.00 – 16.45 uur Bijeenkomsten 11 mentoren + geslaagde leerlingen VWO 
   (verdeeld over 7 ingangen en 11 grote lokalen) 
 
Maandag 8 juni 
12.00 uur  Deadline aanvragen RV-toets met dit formulier  
 
Hier vind je alle informatie over de RV-toets op het Dominicus College van 18 en 19 juni. Deze 
informatie is op 20 mei zo compleet mogelijk om keuzes op het gebied van herkansingen goed te 
kunnen maken. Landelijke info over de RV-toets vind je in dit document  op blz.3-4, met extra info 
voor versnelde en gespreide examens op blz.4-5. 
 
Donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni 
N.n.t.b.   RV-toetsen (rooster volgt) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA6C-PWXDUu_Cmpol1qzQT6ZiNzFRMFPnGwwLKQYY6NUNllHT0VRVUYwSjVGVUtHN09TRjlJS1BUWC4u
https://dominicuscollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hea_dominicuscollege_nl/EUmQwe42jJVIlI2UpbP1R2MBoxhAIBFkf8Omb1BWNVa4Cw?e=07Tvumaiohg
https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-zakregeling_2019_2020_def.pdf


 
Maandag 29 juni 
Voor 12.00 uur  Resultaten RV-toetsen in Magister 

 
Donderdag 2 juli 
N.n.t.b.   Diploma-uitreikingen 
 
Info over wanneer je geslaagd bent vind je hier  (voor Havo) en hier  (voor Vwo). De cum-laude-
regeling vind je hier .  
 

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.examenblad.nl/onderwerp/judicium-cum-laude/2020

