
Informatie over het examen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Hier een overzicht van belangrijke data en informatie voor de 

komende periode. 

 

 

Succes! 

  



 

OVERZICHT VAN DE SE-TOETSEN 
   

 

 
Voor de meivakantie 

   

di 14 april toets Ned. Zakelijke brief 09.00 uur klas 4F 

 toets nask 2 09.00 uur clusters nask 2 

    

wo 15 april 
toets Duits leesvaardigheid en inhalen brief 
schrijven 09.00 uur clusters du 4.1 en 4.3 

 

toets Duits leesvaardigheid en inhalen brief 
schrijven 11.00 uur cluster du 4.2 

    

do 16 april toets Engels schrijftoets 09.00 uur 4D en 4E 

 toets Engels schrijftoets 10.00 uur 4F 

    

vr 17 april toetsen Frans 09.00 uur clusters Fa 

 

 
 
 

Na de meivakantie 
   

wo 6 mei toetsen D en P 09.00 uur cluster D en P 

    

do 7 mei toets Economie 09.00 uur clusters ec 4.2 en 4.3 

 toets Economie  10.30 uur cluster ec 4.4 

    

vr 8 mei toets nask 1  09.00 uur clusters nask 1 4.1 en 4.2 

 toets nask 1 12.00 uur cluster nask 1 4.3 

    

ma 11 mei toetsen geschiedenis 09.00 uur cluster gs 

    

di 12 mei  toetsen LO 2 (5.1, 5.2, 5.3) 10.00 uur clusters lo 2 

    

wo 13 mei toetsen aardrijkskunde, inclusief topo (LHB) 09.00 uur clusters ak 

    

do 14 mei toetsen Engels, leesvaardigheid 09.00 uur 4A en 4B 

 toetsen Engels, leesvaardigheid 11.00 uur 4C en 4D 

 toetsen Engels, leesvaardigheid 13.00 uur 4E en 4F 

 

  



Planning (onder voorbehoud) 

Contact met alle vakdocenten: mail via SOM, voor extra uitleg en vragen. 

 

tot en met 14 mei schema  Afname van de SE toetsen. 
5 werkdagen na afname dienen de cijfers in 
SOM te staan.  
 

Toets gemist volgens afspraak docent en leerling nemen met elkaar 
contact op om in te halen. 
 

26 en 27 mei Aanvang 09.00 uur Herkansingen periode 4, alleen de toetsen 
die volgens het PTA te herkansen zijn. 
Inschrijven via mail, vanaf 18 mei 
d.hogervorst@janvanbrabant.nl. 
 

29 mei 11.00 uur Alle cijfers moeten zijn ingevoerd in SOM, 
controle door vakdocenten. 
Bij onvolkomenheden nemen 
ouders/leerlingen contact op 
m.vankempen@janvanbrabant.nl. 
 

3 juni 14.00 uur Vaststellingsvergadering door alle 
examinatoren, mentoren en schoolleiding. 
 

4 juni 13.00 uur – 14.00 uur Mentoren bellen alle leerlingen om de 
uitslag bekend te maken. 
 

9 juni Uiterlijk 12.00 uur Indienen voor deelname aan de 
herkansingen bij mevrouw van Kempen. 
 

10 juni  Planning van de vakken voor de 
herkansingen wordt bekend gemaakt. 
 

16 en 17 juni 09.00 uur – 11.00 uur Herkansingen 
(resultaatverbeteringstoetsen) 
 

26 juni  
14.00 uur - 15.00 uur 

Vaststellingsvergadering herkansingen 
Uitslag naar leerlingen 
 

2 juli 
 

 Diploma uitreiking, nadere informatie volgt 
 

6 juli  Boeken inleveren 
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Exameneisen VMBO gemengd of theoretische leerweg 2020 

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste 
gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak. 

Eisen om te slagen voor vmbo gemengd of theoretisch 

Je bent geslaagd voor vmbo gemengd of theoretisch als je aan al deze 4 
eisen voldoet: 

 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 (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook 

aan één van de volgende eisen: 
o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

Niet geslaagd, geslaagd met 7 vakken, cijfer verbeteren: 

Resultaatverbeteringstoets. 

 

Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal 
twee vakken een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De 
school organiseert deze toetsen. 

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma 
van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft 
mee voor het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer 
telt voor de andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer bepaald. Dit 
geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat 
geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat. 

 

Wil je er alles over lezen kijk dan op de website 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-

corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020 

  



Uitslag examen 4 juni 2020 

 

Als je geslaagd bent met alle vakken, krijg je telefonisch 

bericht van je mentor tussen 13.00 uur en 14.00 uur. 

(Het tijdstip waarop je naar school komt om je cijferlijst op te halen laten 

we nog weten.) 

 

Als je met 7 vakken geslaagd bent, krijg je telefonisch 

bericht van je mentor tussen 13.00 uur en 14.00 uur. 

(Je mentor maakt een afspraak om uitleg te krijgen over herkansen en/of 

vak duimen) 

 

Als je NIET GESLAAGD bent word je tussen 13.00 uur en 

14.00 uur door je mentor gebeld.  

De mentor maakt een afspraak met jou en je ouder(s). Jullie worden 

tussen 14.00 uur en 15.00 uur op school verwacht. 

(De cijferlijst en herkansing worden dan besproken). 

 

Iedereen heeft recht om twee vakkken te herkansen. 

 

Uitslag examen na herkansing (26 juni 2020). 

Alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de 

herkansing(en) krijgen telefonisch de uitslag tussen 14.00 uur 

en 15.00 uur. 

 


