Beste leerling,
Het is bijna zover: op 4 juni voor 10:30 uur zie je in je app of je geslaagd bent.
Mocht je niet geslaagd zijn of een cijfer willen verbeteren, dan kun je deelnemen aan de
zogenaamde ResultaatsVerbeteringstoetsen. Over die RV-toetsen willen wij je hierbij
informeren:
1. Je mag je aanmelden voor maximaal twee RV-toetsen, alleen voor vakken waarvoor

je op onze school ingeschreven bent.
2. Het formulier voor aanmelding staat vanaf 26 mei op de website en dit dient, volledig

3.
4.
5.
6.

7.

8.

ingevuld, te worden gemaild naar examenbureau.vavo@vavorijnmondcollege.nl. Je
ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging van het Examenbureau. Let hierop.
Het digitale formulier moet uiterlijk op 5 juni om 12.00 uur binnen zijn bij het
Examenbureau.
De RV-toetsen duren gemiddeld voor mavokandidaten 1,5 uur en voor havo en vwo 2
uur; voor sommige vakken is de RV-toets wat langer.
Vanaf 9 juni worden de RV-toetsen afgenomen. Er is één rooster voor zowel dag- als
avondleerlingen. Het rooster staat vanaf 27 mei op de site.
Het behaalde resultaat voor de RV-toets wordt gemiddeld met het SE-cijfer (op 1
decimaal) dat je dit jaar voor het betreffende vak hebt behaald en alleen als je voor
de RV-toets een hoger resultaat hebt behaald; als je voor de RV-toets lager scoort
dan het behaalde SE-cijfer telt het resultaat RV niet mee.
De RV-toets gaat in principe over alle SE-stof voor het betreffende vak (voor H5i
betekent dit dus ook de SE-stof van H4i!); op de website komt as vrijdag een
overzicht per vak te staan waarin is aangegeven wat er in de RV-toets zal
terugkomen. Als je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met je vakdocent.
Ook voor pws is het in bepaalde gevallen mogelijk een RV-toets te maken;
aanmelden voor een pws-RV-toets is alleen mogelijk na overleg met je pwsbegeleider.

Wij wensen je heel veel succes met de voorbereidingen!

Met vriendelijke groet, de teamleiders

