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Breukelen, 20-05-2020 
 
Betreft: uitslag en diplomering 
 
 
Beste leerling, ouder, verzorger, 
 
Via deze brief willen we jullie op de hoogte brengen over het verdere verloop van het afronden van 
klas 4. 
 
Officiële uitslag 
De meeste leerlingen zijn klaar. De toetsen en herkansingen zijn gemaakt, de laatste verslagen 
worden ingeleverd en jullie zitten vol spanning te wachten op de uitslag. 
 
Omdat we nog niet van alle leerlingen een uitslag kunnen bepalen, brengen we nog geen officiële 
uitslag naar buiten. Daarnaast hebben verschillende leerlingen en ouders aangegeven dat ze 4 juni 
speciaal vrij hebben genomen om er een speciale dag van te maken. Vandaar dat wij ons houden aan 
de datum die door het ministerie van onderwijs is bepaald. 
 
4 juni 
Deze dag willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zorg dat je tussen 9.00 uur en 13.00 uur thuis 
bent. Je cijferlijst wordt thuis bezorgd. Deze moet persoonlijk worden aangenomen.  
 
Resultaatsverbeteringstoets 
Mocht je niet slagen met de resultaten van je SE’s, dan heb je de mogelijkheid om twee 
resultaatverbeteringstoetsen te maken. Die mag je ook maken als je wel bent geslaagd, maar je 
cijfers wilt verbeteren. Voor een resultaatsverbeteringstoets moet je de stof van heel het PTA 
beheersen.  
 
Het cijfer van de RV-toets telt voor 50% mee. Een voorbeeld: je hebt als gemiddeld cijfer voor Engels 
een 5,4. Je besluit een RV-toets te maken, waarvoor je een 6,2 haalt. Je gemiddelde cijfer wordt dan 
een 5,8 voor Engels. Het cijfer van je RV-toets telt alleen mee als daardoor je cijfer verbeterd wordt. 
 
Mocht je zo’n toets willen maken, neem dan eerst contact op met je afdelingsleider en vakdocent. 
Daarna kun je je via Magister inschrijven voor maximaal 2 toetsen. Ook dit doe je via een mail aan je 
afdelingsleider. 
 
De RV-toets zal plaatsvinden op woensdag 17 juni. De uitslag hiervan maken we op maandag 22 juni 
bekend. 
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Diplomering 
Door de Corona maatregelen hebben we de diplomering moeten aanpassen. We zijn druk bezig om 

ervoor te zorgen dat het een bijzondere diplomering wordt, met in achtneming van de ‘nieuwe’ 

regels. Zodra we het helemaal uitgewerkt hebben brengen we jullie op de hoogte. We kunnen jullie 

al wel vertellen welke datum je je diploma moet komen ophalen. 

Maandag 29 juni leerlingen Z&W en PIE 
Dinsdag 30 juni  leerlingen E&O en Groen 
Woensdag 1 juli leerlingen BWI, M&T en de theoretische leerweg 
 
De verdeling is gemaakt op basis van de profielen. Dit geldt voor basis, kader en LWT leerlingen. 
 
De diploma’s worden tussen 18.00 uur en 21.30 uitgereikt. Omdat we moeten werken met een 
tijdslot, krijg je nog bericht hoe laat jij precies wordt verwacht. Wel weten we dat je maximaal 3 
gasten mag meenemen. 
 
Lesboeken, mediatheekboeken en kluissleutel inleveren 
Ook dit gaat anders dan vorige jaren. Je ontvangt een brief van Iddink hoe je dit thuis moet 
voorbereiden. Van school ontvang je een bericht wanneer je alles op school kunt afgeven. 
 
We hopen dat we jullie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je 
contact op nemen met je mentor of met je afdelingsleider. 
Voor de B41, B42 en B43  c.karsemeijer@broeckland.nl 
Voor de B44, B45, K41, K42, T4  j.brouwer@broeckland.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
C. Karsemeijer en J. Brouwer 
Afdelingsleiders klas 4 
Broeckland College Breukelen 
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Bijlage 1 
 
 
Betreft: AVG diploma uitreiking 
 
 
Beste ouder, 
 
Dit jaar is het niet mogelijk om met een grote groep mensen de diplomering bij te wonen. We willen 
de diplomering live gaan streamen, waarvan ook een korte herinneringsfilm wordt gemaakt. De 
livestream zal via een link te volgen zijn. Het is mogelijk om de link aan iedereen door te sturen. 
 
Als u bezwaar wilt maken tegen het filmen, kunt u een mail sturen naar j.brouwer@broeckland.nl 
met als onderwerp: AVG diplomering. 
Dit houdt dan in dat andere ook niet mee kunnen kijken met de diplomering van uw kind op dit 
bijzondere moment. 
 
In het bericht graag de naam en achternaam van de leerling en een vermelding dat u geen 
toestemming geeft. Dit graag voor 27 mei doorgeven. 
 
Heeft u er geen bezwaar tegen, dan is het niet nodig om te dit melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
J. Brouwer 
CJ. Karsemeijer 
Afdelingsleiders 4VMBO 
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