
 

 

 

 

 

Rijnsburg, 17 april 2020     

  

Betreft: Update Corona Communicatie van 17 april 2020     

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,    

  

In deze mail vinden jullie de meest recente informatie over de bekendmaking van de laatste cijfers van het 

schoolexamen, de herkansingen en het verdere tijdpad. Ook wordt jullie gevraagd om middels een online formulier 

keuzes aan te geven omtrent de herkansingen, het examendossier en de diplomering (herhaling). 

 

Bekendmaken cijfers 

Via deze mail zijn jullie op de hoogte van de laatst behaalde cijfers en doorgerekende gemiddelden. Jullie vinden deze   

cijfers als bijlage in het examendossier. We vragen jullie om deze met elkaar door te nemen, nadat het 

instructiefilmpje is bekeken. Dit filmpje kunnen jullie vinden in de thuiswerkroute van de 4e klas op de ELO (let op: 

geluid aan). Alle vragen die er nog zijn, kunnen worden gestuurd naar sat@vhl.nl of via Teams.  

Onderin deze mail vinden jullie een enquête waarop jullie aan kunnen geven wat er herkanst gaat worden en of de 

resultaten in het examendossier kloppen.  

 

Diploma 

4 juni is de dag die door de overheid uitgeroepen is als landelijke dag voor de bekend making  of de leerlingen 

geslaagd of gezakt zijn. De regeling hiervoor is inmiddels bekend, deze vinden jullie in de bijlage. 

We hebben nog niet van iedereen de toestemming binnen om namen op de site te kunnen zetten. Wat we die dag 

nog meer gaan doen houden we nog even voor ons. We hopen natuurlijk dat we alle leerlingen kunnen ontvangen op 

de vestiging, maar dat weten we volgende week. We houden jullie op de hoogte. 

 

Wat nu te doen? 

Voor ons is het erg fijn als we van elke leerling (samen met ouders) reacties krijgen op onze enquêtes.  

Daarom willen we jullie vragen om vóór a.s. maandag 09.00 uur de volgende enquêtes in te vullen: 

1- Examendossier compleet en herkansingsformulier, duur: ±1 min. 

2- Bekendmaking diplomering via website, duur: <1 minuut (herhaling, alleen invullen als dit nog niet gedaan is) 

 

Bijlagen: 

Als aparte bijlage in de mail: Examendossier 

Bijlage 1: Schema PTA-afnames 

Bijlage 2: Slaag/ zakregeling 

Bijlage 3: Vervolgonderwijs 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Oudshoorn, directeur 

Metta Troost, teamleider 2, 3 en 4 vmbo 

Bart v.d. Heiden, teamleider brugklas, 2 en 3 havo/vwo 

 

mailto:sat@vhl.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBgyWtKOvLRBMjkXrOM3DPgZUM1hLUVdRV08xRVhUOEhTU0szRU82RzA0Ri4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBgyWtKOvLRBMjkXrOM3DPgZUOVlZTjgzSDIxSExBS0tDNFcxTFI4RTZDMS4u


 

 

 

 

Bijlage 1: Schema PTA-afnames  

 

 Dag  Activiteit  

  

Hoe laat? 

Maandag 20 april  Inhalen mondeling Duits  

 

Inhalen gemiste SE-toetsen  

  

(leerlingen ontvangen hierover apart bericht) 

 

(leerlingen ontvangen hierover apart bericht) 

Dinsdag 21 april  Herkansing KLT Eng  

  

09.00 uur 

Woensdag 22 april  Herkansingsmoment 1 SE-III  

  

09.00 uur (schema volgt maandagmiddag) 

Donderdag 23 april   Herkansing KLT Duits 

 

Inhalen mondeling Engels  

  

09.00 uur 

 

(leerlingen ontvangen hierover apart bericht) 

Vrijdag 24 april   Herkansingsmoment 2 SE-III  

  

09.00 uur (schema volgt maandagmiddag) 

Zaterdag 25 april – zondag 3 mei  Meivakantie  

  

 

Donderdag 4 juni Bekendmaking geslaagd/ gezakt Volgt later 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 2: Slaag/ zakregeling  

 

We hebben hier lang op moeten wachten. Gelukkig zijn er in de slaag-/zakregeling niet veel wijzigingen ten opzichte 

van de oude versie.  

  

Eisen om te slagen voor vmbo theoretisch 

Je bent geslaagd voor vmbo gemengd of theoretisch als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

• Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 

• Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. 

• Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV en het profielwerkstuk alle drie voldoende of 

goed hebt gehaald. 

• Je eindcijfers voldoen ook aan één van de volgende eisen: 

o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

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

o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 

o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

• Verder moet je een loopbaandossier hebben gemaakt en voldoende hebben afgerond. 

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend? 

De Centrale Examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak, 

ook het eindcijfer. Als je in een eerder jaar al een vak hebt afgesloten met een centraal examen (maatschappijleer), 

dan moet de school dat cijfer wél gebruiken om jouw eindcijfer in dat vak te bepalen. 

In het programma van Toetsing en Afsluiting van je school kun je vinden hoe je jouw schoolexamencijfers berekent. 

 

Examen in extra vak 

Je kunt extra vakken doen en daar ook examen in doen. Dit komt dan op je cijferlijst te staan. Als je door het 

meetellen van een extra vak zou zakken, dan telt dat vak niet mee. Als je dat vak dan ook niet op je cijferlijst wilt, dan 

moet je dit aangeven bij je school. Hierover volgt later nog een bericht. 

 

Voor de officiële berichtgeving verwijzen wij u door naar de onderstaande link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-

theoretische-leerweg-examens-2020 
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Bijlage 3: Vervolgonderwijs 

 

Na de tijd op het Visser ‘t Hooft Rijnsburg volgt een nieuwe tijd. Namelijk het MBO of de havo. Als jullie nog niets 

hebben gehoord van de opleiding waar een aanmelding naar is verstuurd, willen jullie dan zelf contact opnemen met 

de desbetreffende school?   

Vragen over aanmelden bij ROC Mondriaan, neem dan contact op met het Studie Infopunt: 

loopbaancentrum@rocmondriaan.nl / 088 6662000 

Vragen over aanmelden bij MBO Rijnland, neem dan contact op met Angela van Steijn: asteijn@mborijnland.nl / 06 

50998937 

Vragen over aanmelden bij AOC Wellant, neem dan contact op met Els Jongsma: e.jongsma@wellant.nl / 06 

53361285 
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