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Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers,  

 

Vandaag is door het Ministerie van OCW de slaag-zak-regeling voor dit bijzondere 

schooljaar bekendgemaakt. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor leerlingen die dit 

schooljaar examen doen.   

 

Met deze nieuwe slaag-zak-regeling wordt het leerlingen optimaal mogelijk 

gemaakt hun eindexamen te halen in dit uitzonderlijke jaar. Het diploma moet net als 

in andere jaren zijn waarde hebben. Geslaagde leerlingen krijgen dit jaar dus een 

volwaardig diploma, dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs.  

  

We zijn blij dat er nu duidelijkheid is hoe alle schoolexamens gaan meetellen op weg 

naar het diploma. Als je meer wilt weten over de regeling, kijk dan naar de factsheets 

van de Rijksoverheid. Je kunt de regeling naast je cijfers in Magister houden om een 

idee te krijgen hoe je er nu voor staat. Mocht je dat lastig vinden, vraag dan je 

mentor om hulp. 

 

Hoe gaat het nu verder? 

Er zijn nog leerlingen die hun schoolexamen moeten afronden. Dat doen zij zoveel 

mogelijk de komende twee weken. Daarnaast zijn er leerlingen die nog iets willen 

herkansen. Ook daarvoor is er gelegenheid. 

 

Op het Openbaar Lyceum ziet er dat als volgt uit: 

6 april – 23 april afronden mondelinge en schriftelijke toetsen schoolexamen 

6 mei – 11 mei inhalen gemiste toetsen TW3 

18 mei – 20 mei herkansen toeten TW3 

De leerlingen in detail geïnformeerd over het afronden van de schoolexamens. 

 

De vlag uit… 

Na het afronden van de schoolexamens (inclusief de herkansingen), stellen wij 

uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn 

geslaagd of gezakt. Op 4 juni is er een landelijke vlaggendag waarbij alle 

examenkandidaten de vlag uithangen! Een groot aantal van onze leerlingen kan nu al 

concluderen dat ze zullen slagen. Dat is heel fijn en een geruststellende gedachte. 

Officieel vaststellen dat een leerling geslaagd is, kunnen we natuurlijk pas op 4 juni!  

 

Voor de leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn of die zich willen verbeteren is er 

daarna nog voor maximaal twee vakken een Resultaat Verbeterende Toets die over 

de hele stof van het schoolexamen gaat en, als het cijfer hoger is dan dat van het SE, 

met het SE cijfer gemiddeld wordt (elk telt 50%). 

 

Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen? Stuur ze dan vooral naar je 

teamleider. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens


 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

 

Frank Spijkers 

Rector Openbaar Lyceum Zeist 


