
 
 
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van het vierde leerjaar 
 
 
Datum  8 mei 2020 
Kenmerk 1920/HOJ/396  
Onderwerp Tijdpad examenuitslag 
   
   
Beste examenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals toegezegd in een eerdere brief informeer ik jullie hierbij over het tijdpad tot en met de 
diploma-uitreiking. 
 
Op vrijdag 15 mei worden de cijferlijsten met de definitieve SE-cijfers per post opgestuurd met het 
verzoek deze voor akkoord ondertekend door de leerling terug te sturen. 
 
Op dinsdag 26 mei volgt de examenuitslag (geslaagd/ gezakt). De leerling wordt hierover gebeld 
tussen 14.00 – 15.00 uur door de mentor (geslaagd) of door de examencommissie (gezakt). 
De leerling ontvangt op woensdag 27 mei of donderdag 28 mei de hierbij behorende cijferlijst met 
de eindcijfers per post. 
 
Op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei kunnen de leerlingen zich opgeven voor de RV-toets 
(resultaatverbeteringstoets die in plaats van de herkansing van het centraal examen is gekomen 
om te proberen een hoger cijfer te halen voor een vak). 
Alle leerlingen die een vak hebben (moeten) laten vallen, moeten dat bevestigen.  
Hoe je dat moet doen, staat dan in een begeleidende brief. 
 
Alle vierdejaars leerlingen kunnen zich opgeven voor maximaal 2 RV-toetsen voor de algemene 
vakken. De leerlingen van basis en kader kunnen daarnaast ook nog een RV-toets doen voor hun 
profiel vak. 
 
-Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni kunnen leerlingen in kleine groepen op school voorbereid worden 
op de RV-toets. Daar waar mogelijk vindt dit op afstand plaats. 
 
-Maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni worden de RV-toetsen afgenomen. 
 
-Vrijdag 12 juni volgt de tweede uitslag voor de leerlingen die bij de eerste uitslag afgewezen 
(gezakt) waren. Zij worden door de school gebeld. 
 
De diploma-uitreiking zal niet plenair op de eerder bekend gemaakte datum plaatsvinden 
aangezien we dit in kleine groepen met de 1,5 meter afstand moeten organiseren. 
De diploma-uitreikingen zullen plaatsvinden op een aantal momenten in de week van maandag 15 
juni t/m vrijdag 19 juni. Over het exacte moment waarop jullie verwacht worden, volgt nader 
bericht. 
 
Ik wens jullie veel succes met herkansingen(RV-toets) en hoop dat we veel diploma’s uit mogen 
reiken! 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 
 
Erik Holtslag 
Directeur-Bestuurder 
 
 


