9 april 2020, Aerdenhout
Betreft: Slaag- zakregeling leerjaar 4 & resultaatbepaling
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen in leerjaar 4,
Gistermiddag is de slaag- zakregeling 2020 door het Ministerie van OCW doorgestuurd aan
alle scholen voor voortgezet onderwijs.
Deze regeling geeft inzicht in de bepaling van het slagen en zakken van alle leerlingen die
op dit moment onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs en in leerjaar 4 zitten. De slaagzakregeling stuur ik u als bijlage bij deze brief op.
Controle cijfers
• De cijfers die op dit moment in Magister zichtbaar zijn, moeten door iedere leerling
(en ouder) gecontroleerd worden.
Bij onjuistheden verzoeken wij u om uiterlijk 13 april per e-mail contact op te nemen
met onze examencommissie.
• Als er op 14 april geen contact is opgenomen, dan gaan wij ervan uit dat de cijfers die
tot dan toe in Magister staan, correct zijn.
Algemene informatie m.b.t. de schoolexamens (SE):
• Vanaf 14-04 zijn de laatste schoolexamens van leerjaar 4 op het MCA gepland. U
heeft hiervan reeds een uitgewerkt schema ontvangen.
• Tijdens het afnemen van de schoolexamens (zie eerder gestuurd schema), zullen de
cijfers in Magister niet zichtbaar zijn. We kiezen hiervoor om leerlingen onbezorgd de
examens te laten maken, zonder beïnvloed te worden door binnenkomende
resultaten. Vanaf vrijdag 15 mei zijn alle cijfers zichtbaar.
• Het MCA biedt, zoals reeds eerder gecommuniceerd, de leerlingen de mogelijk om
één schoolexamen uit de komende SE-periode te herkansen op 19 of 20 mei.
De herkansingen worden door ons gepland op een van deze twee dagen.
• Als leerling één van zijn schoolexamens uit de komende SE-periode wil herkansen,
geeft hij/zij dit maandag 18 mei vóór 12.00 uur via de Magister berichtenservice door
aan Sven Michalides (examensecretaris).
Resultaatbepaling (Geslaagd of gezakt)
• Op 4 juni zal het MCA formeel bepalen welke leerlingen er geslaagd of gezakt zijn en
dit resultaat doorsturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
• Op 4 juni zullen wij de uitslag ook communiceren naar ouders/verzorgers en onze
leerlingen.
Resultaatverbeteringstoets
• In de bijgevoegde slaag- zakregeling kunt u lezen dat leerlingen na de
resultaatbepaling de mogelijkheid hebben om een resultaatverbeteringstoets te
maken. Deze toets gaat over het gehele examencurriculum (PTA-periode).
Als een leerling hiervan gebruik wil maken, dan moet hij/zij dit op 5 juni vóór 12.00
uur per e-mail laten weten aan onze examencommissie.

•

De resultaatverbeteringstoets wordt, voor de leerlingen die zich hiervoor op tijd
aangemeld hebben, afgenomen op maandag 15 en dinsdag 16 juni.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief en/of de slaag- zakregeling, dan kunt
u contact opnemen met onze examencommissie via examencommissie@montessoriaerdenhout.nl.
Ik wens alle leerlingen de komende periode veel succes en ik hoop dat wij op 4 juni alle
leerlingen uit leerjaar 4 kunnen feliciteren met het feit dat zij geslaagd zijn.
Met vriendelijke groet, mede namens de examencommissie,
Bas Boensma
Directeur

