
 
 
Datum: 27 mei 2020 
 
Betreft: update examenleerlingen 
 
Beste leerlingen en geachte ouders/verzorgers,  
 
Afgelopen week hebben we formeel gehoord dat we weer deels open mogen. Fijn, 
maar de examenleerlingen hadden dit privilege al in kleine mate. Immers zijn de 
herkansingen van de schoolexamens geweest en zijn de vakdocenten deze nu aan 
het beoordelen. Op donderdag 4 juni zullen wij de resultaten met de leerlingen 
delen. In dit bericht het programma voor 4 en 5 juni, de RV-toetsen en de 
diploma-uitreikingen.  
 
Donderdag 4 juni - de dag van de uitslag 
Donderdag 4 juni zullen wij in de ochtend bepalen welke leerlingen geslaagd zijn of 
welke leerlingen nog gebruiken moeten maken van de zogeheten RV-toetsen. Wil je 
de informatie met betrekking tot de RV-toetsen nog eens nalezen, check dan de 
update van 15 april nog eens. Donderdag 4 juni zullen de mentoren vanaf 11 uur 
gaan bellen en wij verwachten dat dit rond 12.30 uur afgerond zal zijn.  
 
Vrijdag 5 juni - oa. aanvraag RV toetsen 
Volgens onderstaand schema komen de examenleerlingen deze dag naar school om 
de cijferlijst te accorderen, eventueel RV-toetsen aan te vragen, kluissleutel in te 
leveren, geleende boeken van school terug te geven en een doos voor retourneren 
van de boeken in ontvangst te nemen.  

● Elke leerling moet zijn cijferlijst accorderen. Mocht een leerling niet aanwezig 
kunnen zijn, dan moet deze dag een digitaal akkoord worden gegeven.  

● RV-toetsen dienen aangevraagd te worden op een formulier dat deze dag aan 
leerlingen wordt gegeven. RV-toetsen moeten deze dag aangevraagd 
worden.  

● De boeken dienen door de leerling zelf te worden geretourneerd; indien van 
toepassing kan dit na een RV toets. De boeken dienen in een doos te worden 
gedaan, die deze dag wordt uitgedeeld, en vervolgens met behulp van een 
antwoordnummer (zijn geen kosten aan verbonden) en een formulier dat via 
vanDijk.nl te verkrijgen is verstuurd te worden. De boeken moeten uiterlijk 30 
juli 2020 bij Van Dijk binnen zijn.  



● Het is van belang dat elke leerling zich aan onderstaand schema houdt, dit 
ook gezien de maatregelen die wij in acht moeten nemen.  

09.00 - 10.00 uur - klas 6Va 
10.00 - 11.00 uur-  klas 4Ma 
11.00 - 12.00 uur - klas 5Ha 
12.00 - 13.00 uur-  klas 6Vb 
13.00 - 14.00 uur - klas 5Hb 
14.00 - 15.00 uur-  klas 4Mb 
 
De RV-toetsen 
Op onderstaande momenten worden de RV-toetsen afgenomen. De vakken gelden 
voor alle niveaus. 

 9.00 uur 13.30 uur 

maandag 8 juni Nederlands Economie 

dinsdag  9 juni Natuurkunde/NSE Latijn/Grieks 

woensdag 10 juni Frans Wiskunde 

donderdag 11 juni Scheikunde/NST Geschiedenis 

vrijdag 12 juni Engels Bedrijfseconomie 
Management & Organisatie 

maandag 15 juni Aardrijkskunde Duits 

dinsdag 16 juni Biologie Kunst 
 
Donderdag 25 juni 
Deze ochtend, vanaf 11 uur, zullen de mentoren de uitslagen van de RV-toetsen 
telefonisch doorgeven.  
 
Diploma-uitreiking 
Gezien de maatregelen die op 1 juli nog van kracht zijn, zullen wij dit schooljaar het 

diploma persoonlijk langs komen brengen. We zullen met 
gepast vervoer op dinsdag 7 juli, woensdag 8 juli of 
donderdag 9 juli rond een bepaald tijdstip aanbellen en 
zorgen dat er een schoongemaakte tafel en stoel op de 
stoep staan waar de leerling het verdiende diploma in 
ontvangst kan nemen. Daarbij dienen aanwezigen de 
richtlijnen van het RIVM na te leven. Samenscholing en 

dergelijke is niet toegestaan. Als dat geconstateerd wordt, zullen wij door moeten 
rijden. De mentoren zullen de route gaan bepalen en uiterlijk eind juni verneem je op 
welke dag en op welk tijdstip wij langs zullen komen. De 



mentoren zullen binnenkort vragen op welk adres wij het diploma persoonlijk kunnen 
overhandigen.  
 
 
Boottocht - herinnering 
We willen alle leerlingen vragen om vrijdag 25 september, vanaf 15.30 uur, vrij te 
houden. We hopen dan een prachtige boottocht te mogen maken en feestelijk met 
elkaar de middelbare schoolperiode op Wolfert Dalton af te sluiten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ook namens de mentoren,  
 
Bianca Toebosch 


