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woensdag 27 mei 2020 

 

Beste examenleerlingen, 

4 juni is door de minister gebombardeerd tot ‘uitslagdag’ voor de eindexamenleerlingen van 

2020. Eigenlijk weten we natuurlijk al wie er geslaagd en gezakt zijn, maar toch willen we die dag 

een officieel en feestelijk tintje geven. 

4 juni zijn er allereerst examenvergaderingen met de examendocenten waarin we constateren 

wie er geslaagd en gezakt zijn en met welke cijfers. Daarnaast geven we dan een advies over 

eventuele overstap naar het vwo of een RV-toets. Die vergaderingen vinden plaats om 12.15 uur 

voor de havo en 13.00 uur voor het vwo.  

Vanaf 14.00 uur staat de officiële uitslag op Magister (studiewijzer) (vanwege privacy mag het 

niet op de website). Tussen 14.00 en 15.00 uur bellen mentoren om te overleggen over de RV-

toetsen of het vwo-advies. 

Daarna willen we jullie ook heel graag in groepjes ontvangen op school. We mogen niet als grote 

groep bij elkaar komen, dus we moeten het verdelen. 

Havoleerlingen zijn welkom op school vanaf 15.30 uur en vwo-leerlingen vanaf 16.00 uur. 

Er is dan eerst bij binnenkomst gelegenheid om je schoolboeken in te leveren. Tenzij je nog een 

RV-Toets gaat doen, dan kun je (al) je boeken later inleveren. Denk er ook aan om je boeken die 

je geleend hebt uit de mediatheek, in te leveren en eventuele boetes te betalen. 

Daarna willen we groepjes van maximaal 10 leerlingen ontvangen in een lokaal. 5 havo in de N-

gang en 6 vwo in de T-gang. Via magister kun je aangeven in welk lokaal je wilt zitten zodat je 

met vrienden en vriendinnen bij elkaar kunt zitten, wel op gepaste afstand uiteraard! Let op: je 

kunt niet  even naar een ander lokaal gaan, want dan ontstaat de kans dat er te veel mensen in 

een lokaal komen. Via de magisteragenda zie je in welk lokaal je bent ingedeeld. 

De coördinatoren lopen rond tussen de lokalen en delen de cijferlijsten uit en een Jordanvlag om 

uit te hangen. Daarnaast worden ook collega’s uitgenodigd om aanwezig te zijn om op gepaste 

wijze met jullie te vieren dat je geslaagd bent of dat hopelijk met een RV-toets alsnog gaat doen.  

Dit alles onder het genot van een hapje en drankje.  

We zien er naar uit  jullie allemaal 4 juni te ontmoeten! 

Hartelijke groet, 

Sandra en Sarina  

Ps. Houd je mail in de gaten over aanwijzingen hoe je je kan inschrijven voor een lokaal. 

 


