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Nieuwkoop, 28 mei 2020 
 

 

 
 
Beste examenkandidaat, 
 

De definitieve cijfers staan in Som, de laatste herkansingen zijn hierin verwerkt.  
 

 
Controleren cijferlijst 
 
We vragen je om je cijferlijst te controleren en daarna te accorderen via een formulier. Klik 
hier voor de link naar het invulformulier. Doe dit meteen na ontvangst van deze mail, dan 
kunnen wij de voorbereidingen starten om je officiële cijferlijst te maken. Let op, dit moet 
uiterlijk om 16.00 uur op 31 mei door jou gedaan zijn. Na dit tijdstip kan er niks meer 
gewijzigd worden, reageer je niet dan ga je akkoord met je cijferlijst.  
Na accorderen staan je cijfers vast en zijn aanpassingen niet meer mogelijk. 
 

Onjuiste cijfers? 
 
Mochten er naar jouw oordeel onjuiste cijfers vermeld staan, neem dan direct per e-mail 
contact op met : mevrouw van Doesburg (basis en kader) k.doesburg@ashramcollege.nl 
of mevrouw Hogeveen (TL) t.hogeveen@ashramcollege.nl  en vermeld in je mailbericht: 
-de PTA-code 
-het oude en nieuwe cijfer 
-de naam van de betreffende vakdocent.  
-neem die vakdocent mee in de cc van je mailbericht. 
 

Andere correcties of aanvullingen   
 
7e vak 
Je kan van de mogelijkheid gebruik maken om het 7e vak niet op het diploma te laten 
zetten. Wanneer je dat niet wilt, moet je dat aangeven in het formulier. Let wel op: niet elk 
vak kan een 7e vak zijn. Dit moet een niet profielgebonden vak zijn. Wanneer je hier een 
vraag over hebt, neem contact op met: mevrouw van Doesburg (basis en kader) 
k.doesburg@ashramcollege.nl of mevrouw Hogeveen (TL) t.hogeveen@ashramcollege.nl  
 

PWS 
Alleen voor TL: controleer of de titel van je PWS juist staat weergegeven en of het vak of de 
vakken kloppen. 
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Persoonsgegevens 
Ten slotte is het van belang dat je je achternaam, al je voornamen, geboortedatum en 
geboorteplaats (zoals in je paspoort staat vermeld!) nauwkeurig te controleren om te 
voorkomen dat er onvolkomenheden worden afgedrukt op cijferlijst dan wel het diploma en 
het diploma dus niet geldig is. 
 
Wil je fouten in PWS-titel, vak(ken) of je gegevens direct per e-mail doorgeven aan onze 
leerlingadministratie: administratie@ashramcollege.nl met als onderwerp van je e-mail 
‘cijferlijst’? 
 

Resultaatverbeteringstoetsen 
 
Op 8 april is bekend gemaakt dat door het wegvallen van het centraal examen leerlingen 
via de resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) nog een extra mogelijkheid hebben, als 
leerlingen niet geslaagd zijn op basis van de SE cijfers, hun cijfers te verbeteren. Deze 
regeling geldt ook voor leerlingen die hun SE cijfer(s) willen verbeteren. 
De inhoud van een RV toets bevat de volledige stof van het PTA, dat neerkomt op alle stof 
van leerjaar 3 en 4 in één toets. Voor de duidelijkheid, dit is dus meer dan de leerstof voor 
het centraal examen. Deze toets wordt afgenomen om half twee op donderdag 11 
juni.  Overweeg je een RV-toets, geef dit ook uiterlijk om 16.00 uur op 31 mei per mail door 
aan mevrouw van Doesburg (basis en kader) k.doesburg@ashramcollege.nl of mevrouw 
Hogeveen (TL) t.hogeveen@ashramcollege.nl 
 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mevrouw van Doesburg en mevrouw Hogeveen, examensecretarissen  
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