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Betreft: afronding examenklassen 
 

Castricum, 15 mei 2020 
 
 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders, 
  
Veel leerlingen hebben al te horen gekregen dat ze onder voorbehoud geslaagd zijn. En we 
rekenen erop dat daar de komende weken nog veel leerlingen bij gaan komen. En sommige 
leerlingen zullen bij ResultaatVerbeterToets nog vechten voor hun laatste kans om dit jaar te 
slagen. 
  
Om ervoor te zorgen dat de afronding van het schoolexamen en de organisatie van de 
ResultaatVerbeterToets goed gaat verlopen, ontvangen jullie het programma voor de 
afsluiting van jullie examenjaar. Hier staan een aantal belangrijke data in. Na het weekend is 
het document ook op de website van het Bonhoeffer terug te vinden 
(https://www.bonhoeffer.nl/coronamaatregelen/). Onderaan het programma staat een 
toelichting bij een aantal praktische punten en de ResultaatVerbeterToets. 
  
Programma: 
  
19 mei 12.00 uur  mentoren bellen leerlingen die nog niet geslaagd zijn 
19 mei tot einde dag  opgeven herkansing voor leerlingen die in mei toetsen hebben 

ingehaald 
25 en 26 mei   herkansing voor inhalers 
26 mei  deadline voor leerlingen om openstaande examenonderdelen af 

te ronden 
29 mei  leerlingen ontvangen akkoordverklaring per email (alleen 

leerlingen ontvangen deze!), en sturen ze getekend terug 
29 mei  mentoren bellen leerlingen die toetsen op 25/26 mei gemaakt 

hebben én nog niet geslaagd zijn 
2 juni 9.00 uur   sluiting inleveren getekende akkoordverklaringen  
2 juni    opgave leerlingen voor ResultaatVerbeterToets 
17, 18 en 19 juni  ResultaatVerbeterToets 
26 juni 14.00 uur  mentoren bellen voor uitslag RVT 
29 juni    diploma-uitreiking MAVO 
30 juni    diploma-uitreiking HAVO 
1 juli    diploma-uitreiking VWO 
  

• Leerlingen die nog openstaande PTA-onderdelen hebben stemmen met de docent af 
wanneer dit af moet zijn. Deadline van de docent is leidend. Na 26 mei kunnen geen 
PTA-onderdelen afgerond worden. Als leerlingen dan nog ontbrekende onderdelen 
hebben dan hebben ze een onvolledige lijst en komen niet in aanmerking voor een 
diploma. 

• Instructie over de akkoordverklaringen ontvangen zowel leerlingen, als ouders. Maar 
alleen de leerlingen ontvangen overzichten om akkoord op te geven. 
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De ResultaatVerbeterToets 
De ResultaatVerbeterToets is de extra herkansing die leerlingen krijgen bovenop het 
reguliere schoolprogramma. Alle leerlingen mogen voor maximaal 2 vakken een 
ResultaatVerbeterToets maken. Het maakt niet uit of leerlingen al geslaagd zijn of nog niet. 
Het resultaat van deze toets telt voor de helft mee in het volledige eindcijfer. Als het resultaat 
op die extra toets lager is dan het cijfer op het schoolexamen, dan blijft het eindcijfer gelijk 
aan het eerder behaalde schoolexamen. Voor de ResultaatVerbeterToets op het Bonhoeffer 
geldt: 
  

• Duur minimaal 120 minuten en maximaal 180 minuten; 
• Grootte en zwaarte in lijn met het Centraal Schriftelijk Eindexamen (het “traditionele” 

eindexamen); 
• Plaats: op school; 
• Leerstof: de volledige leerstof van het schoolexamen; 
• Vorm: in overeenstemming met het schoolexamen. Dat betekent dat er naast 

schriftelijke opdrachten ook onderdelen met andere toetsvormen, zoals mondelinge 
en luistertoetsen, onderdeel van de ResultaatVerbeterToets uit kunnen maken. 

  
Laten we zorgen dat we ondanks alle omstandigheden ervoor zorgen dat we jullie 
examenjaar op het Bonhoeffer zo goed mogelijk afsluiten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sipke Ruijter 
Jeroen Marèchal 
Brigitte Paro 
Jesse Bos 
 


