Amsterdam, 9 april 2020
Betreft: nieuwe zak-slaagregeling 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
De nieuwe zak- en slaagregeling is bekend gemaakt. In deze brief leggen we uit wat dit betekent.
1) Je moet het gehele PTA programma afgerond hebben.
2) Het eindcijfers van de schoolexamens bepalen of je geslaagd bent of gezakt. Wat zijn de
basisregels:
• Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.
• Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor de
individuele vakken van het combinatiecijfer in vmbo gemengd.
• 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:
a. Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
b. Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
c. Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of
d. Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7.
e. Verder moet je een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer.
• De regel vervalt dat je gemiddeld voor alle vakken een voldoende moet hebben
3) De schoolexamens worden nu afgerond volgens de nieuwe planning.
4) Op 4 juni volgt de uitslag en weet je of je bent geslaagd, nog niet geslaagd of definitief
gezakt. Je wordt gebeld tussen 10:00 en 12:00 door je mentorcoach.
5) Als je (nog) niet bent geslaagd of je wilt je cijfer ophalen voor een vak, mag je na 4 juni
meedoen met een resultaatsverbeteringstoets (RV-toets). Je mag maximaal in twee
schoolvakken een RV-toets afleggen. Het cijfer voor deze RV-toets telt voor 50% mee. De
andere 50% wordt bepaald door het eindcijfer voor je schoolexamen van dat vak. Samen
vormen ze zo je nieuwe eindcijfer. Uiterlijk 5 juni meld je je bij school aan voor de RVtoetsen die je wilt afleggen.
6) Van 9 juni tot 12 juni worden deze RV-toetsen afgenomen.
7) Op 16 juni ontvang je uitslag van de RV-toetsen en weet je of je alsnog geslaagd bent. Je
wordt gebeld tussen 10:00 en 11:00 door je mentorcoach.
8) Op 30 juni hopen we met de diploma-uitreiking te vieren dat je bent geslaagd. Hoe die
uitreiking eruit gaat zien, weten we nog niet. Je ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact met je mentorcoach.
We wensen jullie veel succes met het afronden van je schoolexamens.
Met vriendelijke groeten,

Mw. Gerda Heringa
Directeur van De Apollo

