NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, 10 APRIL 2020.

Onderwijs op afstand
Na overleg met de mentoren is besloten om voor volgende week de videolessen in de
middenbouw uit te breiden met Periode. In de periodes zit veel stof en opdrachten kunnen
zich stapelen. Daardoor ontstaat bij leerlingen de behoefte om extra uitleg en/of een
mogelijkheid tot vragen stellen.
Elke periodedocent geeft woensdag 15 april een periodeles, verdeeld in 2 groepen (lesuur 2 en
3).
In de bovenbouw worden de videolessen aangevuld met Wiskunde en Scheikunde.
Aangezien het komende maandag 2e paasdag is, verschuiven de videolessen van de maandag
naar een andere dag in de week. Dit geldt voor Janine, Lotte en Sjeng.
De mentoren sturen dit rooster vrijdag 10 april na 16.00 uur door naar de ouders en de
leerlingen.
Er zal in de meivakantie, na 21 april, gecommuniceerd worden hoe het onderwijs na de
meivakantie verder wordt ingericht. We nemen hierin aanbevelingen van ouders en leerlingen
mee in de besluitvorming.
Berichtgeving rondom het examen
Woensdagmiddag rond 13.00 uur is de aangepaste slaag-/zakregeling bekend gemaakt door
het ministerie. Ik heb even de tijd genomen om deze goed door te lezen en voor jullie een
overzichtelijke samenvatting te geven.
Bij vragen rondom het examen neem contact op met Janine. (j.goebbels@stichtinglvo.nl )
Het tijdpad zoals dat er nu uitziet is als volgt:
Week 16 (ma. 13 apr. t/m vr. 17 apr.): afronding van de laatste PTA-onderdelen.
Week 17 (meivakantie) (ma. 20 apr. t/m vr. 24 apr.): docenten kijken de werken na. Vrijdag
24 april is de deadline voor invoer van PTA-cijfers.
Week 18 (meivakantie) (ma. 27 apr. t/m vr. 1 mei): versturen van de PTA-cijferlijsten aan
leerlingen en ouders.
Week 19 (ma. 4 mei t/m vr. 8 mei): woensdag 6 mei inleveren herkansingsformulier bij
Janine.
Week 20 (ma. 11 mei t/m vr. 15 mei): afnemen van herkansingen op ma. 11, di. 12 en woe. 13
mei
Woensdag 27 mei: dag van uitslagbepaling. Je wordt gebeld door mij (Janine) of je
geslaagd/afgewezen bent.
Uiterlijk 4 juni moeten de cijfers aangeleverd worden bij DUO.
Vanaf 4 juni kan de Resultaatverbetertoets afgenomen worden. (Over deze procedure volgt na
de meivakantie verdere berichtgeving.)

Samenvatting maatregelen voor vo: centraal examen gaat dit jaar niet door
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Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de centraal
praktische examens (cpe’s) in het vmbo.
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen.
Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden
afgemaakt.
Er is een slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld.
De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaagzakregeling.
De regeling wijkt op de volgende punten af:
o Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het
schoolexamen.
o De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn,
vervalt.
o Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil
verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RVtoetsen).
De uiterste aanmelddatum voor het mbo is verplaatst van 1 april naar 1 mei.
De uiterste aanmelddatum voor het hbo en wo is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.

Aangepaste slaag-/zakregeling
Slaag-zakregeling 2019-2020 per onderdeel
Eindcijfers






Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen
gemiddelde van de SE-resultaten.
Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer
het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels:
het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager
is.
Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.
Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt
net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer
(bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken
bij het vaststellen van de uitslag.

Weging en compensatie eindcijfers




Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het
gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een diploma (of
een deelcertificaat) blijven gelden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
o voor vmbo: voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer;
o voor vmbo moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief ckv
o en voor vmbo-gl en –tl moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een voldoende
of goed.
o voor havo/vwo: hooguit één 5 als eindcijfer voor één van de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde A, B of C (indien gevolgd) en voor de andere kernvakken
minimaal een 6;
o regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden (niet lager dan een
4, ook niet voor losse onderdelen binnen het combinatiecijfer) en het maximaal
aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor;
o het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed;
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Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te
behalen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het
schoolexamen worden vastgesteld.
De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het vakkenpakket zijn in
schooljaar 2019-2020 niet anders dan in andere jaren.

Resultaatverbeteringstoets (=RVtoets)







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 de 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.
Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RVtoets,
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, zoals
maatschappijleer.

Diploma en cijferlijst
Het diploma dat in schooljaar 2019-2020 wordt uitgereikt is hetzelfde als in andere jaren.
Scholen gebruiken voor het diploma hetzelfde model uit de Regeling modellen diploma’s als
dat zij normaal zouden gebruiken.
De bijbehorende cijferlijst verschilt daarentegen wel van de reguliere cijferlijst. Op de
cijferlijst worden alleen de SE-resultaten opgenomen. De eindcijfers zijn gebaseerd op enkel
het SE-resultaat.
Vriendelijke groet,
Janine Goebbels-Finster
Mentor klas 11
Docente Nederlands
Examensecretaris
I: www.vrijeschoolparkstad.nl
E: j.goebbels@stichtinglvo.nl
EEN PAASWENS VOOR ALLEN
Beste ouders en leerlingen, het is Goede Vrijdag 17.15 uur en het lange Paasweekeind gaat ook voor
ons zo meteen beginnen.
Een vreemd Paasweekeind, zoals de afgelopen weken vreemd waren en nog steeds onwerkelijk zijn.
Er is via allerlei nieuwsbrieven veel informatie bij jullie gekomen over online school, digitale lessen,
online ontmoetingsmogelijkheden, eindexamens en ga zo maar door.

3

Maar naast onze pogingen om het schoolleven zo goed mogelijk vorm te geven, hadden we ook met
de realiteit te maken.
Met de keiharde realiteit van een virus dat ons bestaan wezenlijk heeft veranderd.
Ook binnen de gezinnen van onze school zijn de afgelopen weken familieleden gestorven en ik wil
deze brief graag gebruiken om alle gezinnen, waar verdriet, angst en verlies van dierbaren op dit
moment een hoofdrol spelen, heel veel sterkte te wensen. Onze welgemeende deelneming gaat uit
naar de gestorvenen.
Ik wil hieronder een gedicht van Rudolf Steiner weergeven om daarmee onze goede gedachten te
omlijsten.

“Voel hoe wij in liefde opzien
naar de hoogten die jou nu
oproepen tot ander scheppen.
Reik ons vrienden die jij hier liet
nu jouw kracht uit geestgebieden.
Hoor de vraag uit onze harten,
in vertrouwen jou gezonden:
wij behoeven voor ons aardse werk
steun en kracht uit geestes-landen
die gestorven vrienden schenken.
Hoop die ons gelukkig maakt
bij het verlies dat ons diep treft:
Laat ons hopen dat jij ver-nabij
onverminderd in ons leven schijnt
als een ziele-ster in het geestdomein”.
Rudolf Steiner.

Voor iedereen: goede Paasdagen gewenst.
Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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