
 

Zwolle, 17 april 2020 

 

 

 

Betreft: Herkansingsregeling klas 6 

 

 

 

Geachte leerlingen van klas 6 en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week is de zak-/slaagregeling en de regeling met betrekking tot de zogenaamde 

‘resultaatverbetertoetsen’ (RV-toetsen) bekend geworden. Met deze regelingen in het 

achterhoofd hebben we op school onze eigen herkansingsregeling voor klas 6 nog eens kritisch 

bekeken.  

 

Enerzijds vinden we het belangrijk dat alle leerlingen een eerlijke kans hebben om dit jaar te 

slagen. Voor veel leerlingen is het centraal examen een gelegenheid om een eindsprint te 

maken, dus er zijn altijd leerlingen die voor het centraal examen niet op slagen staan, maar het 

toch weten te halen. Onze eigen herkansingsregeling moet dus ruim genoeg zijn om die eerlijke 

kans te behouden.  

 

Anderzijds vinden we het belangrijk dat de maatschappelijke waarde van ons diploma ook dit 

jaar gewaarborgd is. We willen niet dat leerlingen het gevoel hebben dat ze het diploma op het 

eind in de schoot geworpen hebben gekregen, maar dat ze die eerlijk verdiend hebben. Ook het 

diploma van 2020 moet een volwaardig diploma van het Gymnasium Celeanum zijn. De 

herkansingsregeling moet dus niet té ruim zijn. 

 

Met deze afwegingen in het achterhoofd, hebben we besloten om artikel 5.8 punt 4 uit het 

examenreglement te verruimen. Alle andere bepalingen van het examenreglement blijven 

onveranderd van kracht. De nieuwe herkansingsregeling voor de examenkandidaten van 2020 

luidt vanaf nu:  

 

Voor periode 3 mag de leerling uit klas 6 één herkansingstoets maken uit het betreffende 

leerjaar. Hiervoor komen alleen toetsen in aanmerking die in het PTA als herkansbaar zijn 

opgegeven. 

 

Deze aanpassing betekent dus geen verruiming van het aantal herkansingen na toetsweek 3, 

maar alleen een verruiming van de selectie van toetsen die herkanst mogen worden. Dit biedt 

bijvoorbeeld ook de gelegenheid om het cijfer alsnog te verbeteren van vakken waarvan het 

schoolexamen uit toetsweek 3 is geschrapt. Toetsen uit toetsweek 3 die zijn komen te vervallen, 

kunnen uiteraard niet herkanst worden omdat ze niet langer onderdeel van het PTA voor klas 6 

zijn.  

 

 

 



 

Toetsinzage en herkansingen 

De schoolexamens zijn inmiddels allemaal afgenomen. Een aantal leerlingen moet nog 

schoolexamens inhalen en er rest nog een inhaal-/herkansingsgelegenheid. Voor leerlingen die 

inzage in het gemaakte werk willen hebben, wordt op donderdag 7 mei een inzagemoment 

georganiseerd. Om hiervan gebruik te maken is het belangrijk om vóór donderdag 23 april om 

16.00 uur bekend te maken bij dhr. Bouwhuis en de betreffende docent voor welk(e) vak(ken) 

je inzage in het gemaakte werk wilt hebben. We zullen bij de organisatie van dit moment 

uiteraard rekening houden met de richtlijnen van het RIVM. 

Na dit inzagemoment zullen we de inschrijving voor de herkansingen open stellen. De 

herkansingen en eventuele inhaaltoetsen zijn, zoals eerder gecommuniceerd, vanaf 18 mei. 

 

Lessen voor klas 6 

Vanaf dit moment zijn er geen lessen meer voor klas 6. Er zullen echter wel leerlingen zijn die 

vragen hebben in de aanloop naar de herkansingen of de RV-toetsen. Docenten zijn daarvoor 

uiteraard wel te benaderen. 

 

RV-toetsen 

Op korte termijn zullen we met aanvullende informatie over de RV-toetsen komen. Dit is 

natuurlijk een nieuw onderdeel in ons examenprogramma, dus het vergt enige tijd voor overleg 

en afstemming. Wanneer er meer bekend is over de toetsduur, inhoud per vak en wat er nodig 

is ter voorbereiding zullen we hierover communiceren. De RV-toetsen vinden plaats op  

15 t/m 17 juni. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


