
 

Zwolle, 9 april 2020 

 

 

 

Betreft: Zak-/slaagregeling 

 

 

 

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

 

De laatste schoolexamens worden inmiddels afgenomen en het eind van dit bijzondere 

schooljaar komt voor klas 6 dus eindelijk in zicht. Middels deze brief wil ik u informeren over een 

aantal zaken die op woensdag 8 april jl. duidelijk zijn geworden en welke consequenties dit heeft 

voor onze leerlingen in klas 6. 

 

Zak-/slaagregeling 

De zak-/slaagregeling is volledig terug te lezen op de site van de Rijksoverheid. De regeling luidt 

als volgt: 

 

Het belangrijkste verschil met de normale regeling is dat de eis is weggevallen om een  

5,5 gemiddeld op het centraal examen te hebben, omdat het centraal examen natuurlijk in zijn 

geheel is komen te vervallen.  

 

Voor veel leerlingen is nu dus al redelijk goed in te schatten of ze aan het eind van dit jaar een 

diploma zullen ontvangen. Voor de leerlingen waar het er nog om gaat spannen, zijn er nog een 

paar opties waar ze gebruik van kunnen maken. 

 

 

 

Je bent geslaagd wanneer je aan de volgende vier eisen voldoet. 
 
1. Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde. 
2. Je hebt geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 gehaald. Dit geldt ook voor de 

individuele vakken van het combinatiecijfer. 
3. Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald. 
4. 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. 
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Herkansingen toetsweek 3 

Net als anders kunnen leerlingen gebruik maken van een herkansing voor toetsweek 3. Volgende 

week zal er meer informatie volgen over de mogelijkheid tot herkansing voor vakken waarvan 

de toetsen uit toetsweek 3 zijn geschrapt. 

 

Resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) 

Zodra alle schoolexamenresultaten bekend zijn, mogen leerlingen twee zogenaamde RV-toetsen 

maken om hun resultaat voor twee vakken nog te verbeteren. Deze toetsen hebben betrekking 

op de stof die voor het betreffende vak in het PTA is vermeld. Het cijfer dat op de RV-toets wordt 

gehaald, telt voor de helft mee in het eindcijfer voor dat vak. Het eerder behaalde geheel aan 

schoolexamencijfers telt voor de andere helft mee. Op basis hiervan wordt het nieuwe eindcijfer 

voor dat vak bepaald. Net als bij een herkansing of herexamen, telt het hoogste cijfer en kan een 

RV-toets dus geen negatieve invloed op het eindcijfer hebben. 

 

Over de verdere invulling en planning van de RV-toetsen zullen we te zijner tijd weer 

communiceren. Meer antwoorden op veel gestelde vragen over de examens kunt u op de 

website van de Rijksoverheid vinden. 

 

Diploma-uitreiking 

Zoals u zult begrijpen is het lastig om uitspraken te doen over de vorm en invulling van de 

diploma-uitreiking. We zouden heel graag de leerlingen persoonlijk op school het diploma 

overhandigen, maar het is op dit moment nog onduidelijk of dat tot de mogelijkheden zal 

behoren. We gaan ervan uit dat hier na 21 april meer duidelijkheid over te geven is. 

 

Tijdpad 

Het tijdpad tot het einde van het schooljaar ziet er voor klas 6 dus als volgt uit: 

7 t/m 16 april Afname laatste schoolexamens klas 6 van toetsweek 3 

22 april Deadline bekendmaking cijfers schoolexamens toetsweek 3 

7 mei Opgave herkansing toetsweek 3 

18 t/m 20 mei Herkansingen toetsweek 3 

4 juni Uitslag van de herkansingen 

15 t/m 17 juni RV-toetsen 

24 juni Uitslag RV-toetsen 

2 juli  Diploma-uitreiking 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 
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