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Nog even de thuisschool 
Zoals u gisteren heeft kunnen zien in de persconferentie van de minister president, blijven de scholen 

voor Voortgezet Onderwijs tot 1 juni gesloten. Hieronder ziet u een selectie uit de maatregelen nog eens 

op een rijtje: 

1. De adviezen over handen wassen, in de elleboog niezen, papieren zakdoekjes gebruiken, geen 

handen schudden en anderhalve meter afstand houden blijven van kracht. 

2. Het advies over zoveel mogelijk thuis blijven, blijft van kracht. Bij verkoudheidsklachten moet u 

thuis blijven.  

3. Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren georganiseerd buiten sporten onder begeleiding. 

Voor jongeren van 13 t/m 19 geldt de anderhalve meter regel ook bij het sporten. 

4. Scholen in het basisonderwijs gaan op 11 mei (deels) weer open. 

5. Scholen in het voortgezet onderwijs blijven tot en met 1 juni gesloten. Zij moeten maatregelen 

treffen om vanaf 2 juni weer open te kunnen met inachtneming van de anderhalve meter-regel. 

Wilt u alle maatregelen in een volledig overzicht bekijken, dan kan dat op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus 

Uiteraard zijn we binnen de school volop bezig om het onderwijs vanaf 2 juni op locatie te kunnen 

vormgeven met inachtneming van alle regels. Dat zal dus betekenen dat we op 2 juni zullen starten, in 

aangepaste vorm. Over hoe dat eruit zal zien, zullen we u op tijd informeren.  

Dat betekent dus dat de thuisschool nog even voortgezet moet worden, ook na de meivakantie. We 

wensen u daar weer veel succes bij, maar voor nu eerst een fijne vakantie.  

Tijdpad afronding examens klas 4 
Op woensdag 8 april 2020 zijn alle scholen door minister Slob geïnformeerd over de slaag-zakregeling 

voor de examenkandidaten van schooljaar 2019-2020. Gisteren is er door de minister-president wat meer 

duidelijkheid geboden over de periode na de meivakantie. Met onderstaande tekst willen wij u over de 

periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie informeren.  

Slaag-zakregeling 

De geldende slaag-/zakregeling blijft vrijwel hetzelfde. Er zijn een paar belangrijke wijzigingen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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• Aangezien de Centrale Examens dit jaar vervallen, wordt de uitslag dit jaar bepaald op basis van 

de behaalde schoolexamencijfers (SE). Op school wordt dit ook vaak PTA-cijfers genoemd. Deze 

worden afgerond op gehele getallen. 

• Leerlingen die op basis van de SE-cijfers gezakt zouden zijn of leerlingen die hun eindcijfers willen 

verbeteren, kunnen deelnemen aan resultaatverbeteringstoetsen (rv-toetsen). 

• De voorwaarde dat er gemiddeld een 5,5 behaald moet zijn voor de Centrale Examens komt te 

vervallen.  

SE en herkansingen 

Conform de landelijke richtlijn ronden wij de schoolexamens (SE) op 4 juni 2020 af. Zoals eerder met u 

gecommuniceerd zijn we tot aan de meivakantie bezig geweest met afname van schoolexamens (PTA’s).  

Meteen na de meivakantie, op donderdag 7 mei 2020 komt er nog een bezemmoment voor leerlingen die 

vanwege ziekte of andere geldige reden de schoolexamens gemist hebben. Ook wordt er dan in overleg 

met de mentor bepaald welke herkansingen van de schoolexamens uit het PTA kunnen worden gemaakt 

door de leerlingen. Dit zijn de herkansingen waar leerlingen op basis van het examenreglement recht op 

hebben. Het Haarlem College biedt de volgende herkansingsmogelijkheden:  

• Alle eindexamenleerlingen krijgen twee herkansingsmogelijkheden, waarbij een keuze gemaakt 

kan worden uit SE-toetsen die in het eindexamenjaar aangeboden zijn.  

• Deze herkansingstoetsen worden afgenomen op 18 en/of 19 mei 2020. Over de precieze 

planning wordt u in de week van 11 mei 2020 op de hoogte gebracht.  

• In de week van 25 mei 2020 worden de resultaten van de herkansingen van de schoolexamens in 

Magister verwerkt.  

Officiële uitslag op 4 juni 2020 

Op 4 juni 2020 wordt de officiële uitslag bepaald. De mentoren zullen op die dag, in lijn met landelijke 

afspraken, om 10:00 officieel met jullie communiceren wie gezakt dan wel geslaagd is.  

Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets)  

Een leerling die op basis van de SE-cijfers gezakt zou zijn, krijgt na 4 juni de gelegenheid om deel te nemen 

aan zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) om alsnog te slagen. Ook kan een leerling 

deelnemen aan de RV-toets als hij of zij het cijfer voor een bepaald vak wil verbeteren. Voorafgaand aan 

deze toetsen wordt verwacht van de leerlingen dat deze op school komt oefenen, dit zal in de week van 8 

juni 2020 zijn. De RV-toetsen worden afgenomen in de periode 15 t/m 17 juni 2020. Daarna zullen de 

resultaten van de RV-toetsen verwerkt worden in Magister. 

• Een kandidaat mag twee RV-toetsen maken. 

• Alleen kandidaten van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo mogen drie RV-

toetsen maken: de derde RV-toets is voor het beroepsgerichte profielvak of een keuzevak.  
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• De toets heeft betrekking op het totale Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en niet, 

zoals bij de herkansingen van het schoolexamen, over een onderdeel van het PTA.  

Bepaling eindcijfer na resultaatverbeteringstoetsen 

Na het maken van een RV-toets wordt een nieuw eindcijfer bepaald. Dat wordt als volgt bepaald:  

• De RV-toets telt voor 50% mee 

• Het eerder behaalde SE-cijfer (op één decimaal) en het resultaat van de RV-toets (op één 

decimaal) worden gemiddeld. Dit vormt het nieuwe SE-eindcijfer.  

• Indien dit nieuwe cijfer lager is dan het eerder vastgestelde SE-cijfer, dan blijft het eerder 

behaalde SE-cijfer gelden. 

Op maandag 22 juni 2020 om 11:00 worden de (nieuwe) eindcijfers bekend gemaakt. Leerlingen die in 

eerste instantie zouden zakken, horen dan ook of ze alsnog geslaagd zijn.   

In de bijlage bij dit bulletin vindt u het tijdpad in een overzicht samengevat.  

Bericht vanuit de MR 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Eerst zullen wij ons nog even voorstellen: De medezeggenschapsraad (MR) is een beslissings- en 

adviesorgaan voor scholen en zo heeft ook onze school er een. De MR van het Haarlem College bestaat dit 

jaar uit 11 leden: 6 personeelsleden, 2 ouders/verzorgers en 3 leerlingen. Als gelijkwaardige 

gesprekspartner van de schoolleiding heeft de MR op een aantal terreinen advies- dan wel 

instemmingsrecht.  

In de situatie waar wij ons nu bevinden is het advies- en instemmingsrecht van de MR vooral van 

toepassing bij regelgeving op het gebied van organisatie, veiligheid, gezondheid en welzijn 1.  De MR 

wordt door de schoolleiding betrokken bij alle veranderingen die er nu als gevolg van de Corona-crisis in 

het onderwijs en in de school plaatsvinden. Wij hebben instemmingsrecht op een aantal onderdelen en 

denken ook mee om de processen zo goed mogelijk in te richten en uit te voeren.  

Mocht u specifiek vragen hebben voor de MR, dan kunt u mailen naar mr@haarlemcollege.nl. 

 

 
1 Artikelen 10.1.e, 11.1.f, 13.1.d, 14.3.c van de Wet Medezeggenschap Scholen: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2020-04-01  
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Tevredenheid over thuisonderwijs 
Nu we ook na de meivakantie nog even doorgaan met het afstandsonderwijs, willen we graag van u 

weten hoe u en uw kind(eren) de afgelopen periode beleefd hebben en welke onderdelen nog verbeterd 

kunnen worden. U kunt binnenkort een mail verwachten waarin we uitnodigen voor het invullen van een 

korte vragenlijst over het onderwijs op afstand. Het is zeer belangrijk dat u deze invult. Op die manier 

kunnen wij het onderwijs op afstand aan onze leerlingen nog passender maken en verbeteren.  

Meivakantie en opstart op 7 mei 
Morgen, op 23 april begint de meivakantie. Er is door leerlingen, medewerkers én ouder(s)/verzorger(s) 

hard gewerkt om de afgelopen periode waardevol te maken voor het leren van leerlingen. We bevinden 

ons in een situatie die voor iedereen nieuw is en heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Wij zullen 

ook na de vakantie ons uiterste best doen om alle leerlingen bij het onderwijs op afstand te betrekken en 

doen ook dan weer een beroep op u als ouder(s)/verzorger(s).  

We zijn ons er goed van bewust dat de afgelopen periode veel gevraagd heeft van leerlingen, 

medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) en wensen u dan ook een goede vakantie met uw kind(eren). Er is 

ook voor de leerlingen nu even tijd om weer op te laden voor de weken thuisonderwijs die na de vakantie 

nog volgen en hopelijk kunnen we elkaar na 1 juni dan weer zien. Op 7 mei zullen alle leerlingen starten 

met een mentorles in Teams om te bespreken wat de periode daarna zal brengen.  

We wensen u alle goeds, in goede gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings, directeur 

Viola Scheerder , Adjunct-Directeur  


