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Hengelo, 9 april 2020 

 

Beste leerlingen 5-havo, 

 

Gisteren is de nieuwe slaag-/zakregeling bekend gemaakt door het Ministerie van OC&W. 

Middels deze brief wil ik jullie hier verder over informeren door onderstaande punten te bespreken: 

1) Slaag-/zakregeling 2019/2020 

2) Rekenvoorbeelden bij de slaag-/zakregeling 

3) Herkansing P3 

4) Resultaatsverbeteringstoetsen 

5) Eindexamenfoto & jaarboek 

6) Diploma-uitreiking 

7) Wanneer ben ik cum laude geslaagd? 

8) Het tijdspad 

9) Overig 

Ik heb het geprobeerd zo beknopt mogelijk op te schrijven, vandaag is er ook een brief naar jullie 

ouder(s)/verzorger(s) verstuurd vanuit de directeur, daarin worden ook punt 1, 2, 3 in beschreven, 

maar dan in de officiële taal vanuit het ministerie.  

Voor alles geldt, mocht je vragen hebben, stel ze aan je mentor, Marije Rozema of aan mij. 

Alvast fijne paasdagen, 

Hartelijke groet, 

Gökhan Iyigünler  

g.iyigunler@osghengelo.nl 
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1) Slaag-/zakregeling 2019/2020 
Allereerst moeten jullie als leerling alle onderdelen van het PTA afronden volgens de eisen van onze 
school en pas daarna kun je kijken of je wel/niet geslaagd bent. 
 
Let op: Dit betekent dat je alle toetsen / PO’s moet hebben gemaakt en HD’s minimaal met een  
V moet hebben afgesloten. 
 
Eisen om te slagen voor havo 
Je bent geslaagd voor havo als je aan al deze 4 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 (PWS, CKV en maatschappijleer). 
3) Je hebt voor lichamelijke opvoeding voldoende of goed gehaald. 
4) Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van de volgende eisen: 

A) Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

B) Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

C) 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 

D) 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 

E) 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. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020 

 
Let op: Bij punt 4 moet je aan één van de eisen die bij vier staan voldoen, niet aan alle vijf. 
 
 
Op de volgende pagina staat een fictief rekenvoorbeeld van de toepassing van de slaag-/zakregeling.  
 
Als je zelf wil kijken hoe je ervoor staat: 
- bestudeer dan eerst het rekenvoorbeeld,; 
- pak vervolgens magister erbij en je SE5H resultaten 
- check of je alle PTA onderdelen hebt gemaakt en HD’s minimaal voldoende hebt afgesloten 
- loop de vier eisen één voor één na 
- bij twijfel stel de vraag aan de mentor, Marije Rozema of mijzelf 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020
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2) Rekenvoorbeelden bij de slaag-/zakregeling 

Hieronder een voorbeeld zodat je weet hoe je de slaag-/zakregeling op de havo moet toepassen. De 
cijfers verwijzen naar de vier eisen die hierboven staan. Ik heb geen volledig vakkenpakket gebruikt, 
maar even een korte schets gemaakt. 

 
 

  

  = voldoet aan 1) kernvakkenregeling, heeft 1x een vijf voor wiskunde 

 

  = voldoet aan 2) heeft geen eindcijfer lager dan een vier 

 

  = voldoet aan 3) heeft LO afgerond met een V of G, namelijk een G 

 

  = voldoet aan 4D) heeft twee vijven (waarvan max. 1 in de kernvakken)  

   en genoeg compensatie om als eindcijfer gemiddeld een 6,0 te staan. 

   Het gemiddelde als eindcijfer in dit rekenvoorbeeld is 6,42 

   

Let op: berekening combinatiecijfer (zie ons examenreglement) is als volgt: 

 

Figuur 1: zie eindexamenreglement 19/20 pag. 4 

 

Let op: in het rekenvoorbeeld heeft de leerling aan twee resultaatverbeteringstoetsen meegedaan.  

Hierbij geldt dat dit resultaat alleen voor 50% wordt meegeteld indien het resultaat hoger is dan het 

afgeronde SE-cijfer. (zie punt 4 uit deze brief, pagina 4 van dit stuk).  

 

Kortom, bij Duits telt de RV-toets voor 50% mee en wordt het eindcijfer een 6. Bij economie telt de RV-

toets niet mee, aangezien het resultaat lager is dan het SE-cijfer. 
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3) Herkansing P3 
Gezien het wegvallen van het centraal eindexamen en de gevolgen die dit heeft voor jullie als 6V-

leerling die je bij het maken van de tentamens nog niet kon overzien hebben wij ervoor gekozen om 

jullie in plaats van één herkansing, drie herkansingen over P3 aan te bieden.  

 

Deze wijziging van ons examenreglement is in de VMR besproken en doorgegeven aan de 

Onderwijsinspectie en het examenloket. Dit betekent dat je maximaal drie herkansingen kunt kiezen 

voor P3. 

 

Deze herkansingen staan los van de twee 'resultaatverbeteringstoetsen' die het Ministerie heeft 

ingesteld. Eerst maken we het PTA af door alles af te ronden en daarna heb je dus recht op 3 

herkansingen van P3. Tot slot, heb je nog de mogelijkheid om twee “resultaatverbeteringstoetsen” 

(Arie Slob-herkansing) te maken die voor 50% meetellen. 

 

Let op! Ongeacht of je wel of niet afgetekend had voor herkansing. Je hebt altijd recht op deze drie 

herkansingen. Je hoeft dus niet alsnog af te tekenen. Wel is het slim om in de komende dagen (na 

Pasen en voor de meivakantie) nog even gebruik te maken van de mogelijkheid om vragen te stellen 

aan de vakdocenten en eventueel je tentamens P3 op afstand te bespreken.  

Wat moet je doen? 
In magister staat de inschrijving van de herkansing P3 open. Dit staat op dezelfde plek als voorheen. 
Maak een keuze van maximaal drie herkansingen uit de toetsen die herkansbaar zijn uit de lijst.  
Je kunt totdat de inschrijfdatum sluit nog wisselen van toets.  
 
Wil je niets herkansen, dan zou het fijn zijn als je kiest voor de optie dat je geen gebruik wilt maken 
van een of meerdere herkansing(en). 
 
Je kunt je tot 21 april 2020 13.30 uur aanmelden voor de herkansing. 
 
De herkansing is vanaf woensdag 6 mei 2020 (tip: noteer alvast in je agenda). Deze zullen per vak 
worden afgenomen en zal i.v.m. de COVID-19 niet allemaal op één moment of één dag kunnen. 
Uiterlijk maandag 27 april krijg je de definitieve indeling via Magister. 
 

4) Resultaatsverbeteringstoetsen (oftewel RV-toets) 
Deze worden pas gemaakt na 4 juni 2020. Deze vorm is namelijk nieuw en nog niet eerder 

aangeboden aan eindexamenkandidaten. 

 

Kaders die jullie alvast moeten weten: 

• Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om 

alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets. 

Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere 

herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.  

• Het cijfer voor deze RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het 

eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en 

dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-

resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.  
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• Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, 

bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers 

selecteert.  

• Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. 

Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen 

• Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een 

verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak 

één CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit 

dat sommige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers op te halen. 

 

Verdere informatie over deze resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) zal na de meivakantie 

volgen. 

 

     5) Eindexamenfoto & jaarboek 
We zouden voor de meivakantie, tijdens de helaas afgelaste examen kick-off een eindexamenfoto 

maken. We hopen dat we dit in juli alsnog met jullie allen kunnen maken. Momenteel wordt er wel 

gewerkt aan het jaarboek. Heb je hiervoor input, laat dit dan weten aan mij, zodat ik je in contact kan 

brengen met het jaarboekteam. (g.iyigunler@osghengelo.nl)  

 

6) Diploma-uitreiking 

De diploma-uitreiking staat gepland op woensdag 1 juli. Ondanks dat er een grote kans is dat het niet 

door mag/kan gaan, toch goed om deze datum in je agenda te zetten, aangezien we hopen dat het 

wel door kan gaan.  Mocht dit veranderen dan laten we jullie dit weten. 

 

7) Wanneer ben ik cum laude geslaagd? 

Dit verschilt per niveau. Voor leerlingen op de havo geldt het onderstaande. 
 

Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet: 

- Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer 

uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude. 

- Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6. 

- Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar hier geldt dat de individuele cijfers voor de 

samenstellende vakken wel lager dan een 6 mogen zijn.  

Voorbeeld: Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor CKV en een 7 voor het profielwerkstuk levert 

gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor CKV wordt de cum laude-vermelding niet getorpedeerd. 

- Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten.  

Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude. 
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8) Het tijdspad 

Voor de meivakantie  

- Op dit moment worden de laatste schoolexamenonderdelen afgerond en ingeleverd. We streven 

ernaar dat voor de meivakantie al deze onderdelen ook daadwerkelijk door jullie zijn afgerond en 

zoveel mogelijk ook becijferd. Dit geeft jullie overzicht en structuur. 

 

- maandag 21 april 13.30 uur : Deadline aanmelden herkansingen P3 

- maandag 27 april  : Rooster herkansing P3 bekend en in magister 

Na de meivakantie 

- vanaf 6 mei – 20 mei  : Herkansingen P3 (maximaal drie) 

- donderdag 4 juni  : Officiële uitslag dag. Je wordt gebeld door de mentor 

- vanaf 5 juni   : Resultaatsverbeteringstoetsen (oftewel RV-toets) 

     Tijdspad en meer informatie hierover volgt 

- woensdag 1 juli  : Diploma-uitreiking 

     Onder voorbehoud blijft dit woensdag 1 juli  

 

9) Overig 

Ik besef me dat dit veel informatie is die wellicht ook vragen kan oproepen. Mocht je nog vragen 

hebben, stel ze gerust, het liefst via g.iyigunler@osghengelo.nl. Ik probeer dan zo snel en volledig 

mogelijk je vraag te beantwoorden.  
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