Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
3e jaars leerlingen vmbo GL/TL Schijndel en locatie Sint-Michielsgestel

Schijndel, 5 juni 2020
Referentie: HDe.20200605.ASu

Betreft: Bevordering en PTA leerjaar 3 vmbo GL/TL

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Over de bevorderingsregeling bent u eerder geïnformeerd middels de brief van 19 mei jl.
Voor de 3e jaars leerling vmbo GL/TL wil ik met deze brief nadere informatie verstrekken.
Dit is nodig, omdat deze leerlingen in de afgelopen periode hun profielen hebben bepaald
en daarmee hebben ze ook bepaald in welke vakken volgend jaar examen wordt gedaan.
Het examen van volgend jaar maakt dat we op dit moment nadrukkelijk moeten kijken
naar de bevordering. Hierover hebben we eerder afgesproken en gecommuniceerd dat
de voortgang van het onderwijsleertraject centraal staat. Hierbij schreef ik eerder over
“kansrijke leerlingen” en “leerlingen die er minder goed voorstaan”.
Voor de overgang van leerjaar 3 naar 4 zijn leerlingen “kansrijk” wanneer zij voor het
gekozen profiel en de daarbij behorende vakken hun PTA-toetsen voor dit jaar hebben
afgerond en aan de oorspronkelijk gepubliceerde overgangsregeling hebben voldaan.
Hierbij geldt dat een aantal PTA-toetsen is vervallen en dat er PTA-onderdelen worden
doorgeschoven naar volgend schooljaar. Zie hiervoor ook het laatste vastgestelde PTA
op onze website. Het PTA van dit 3e jaar is daarmee minder omvangrijk dan in
voorgaande jaren.
“Leerlingen die er minder goed voorstaan” zijn in dit kader alle leerlingen die aan het
einde van dit schooljaar hun PTA niet sluitend hebben of niet hebben voldaan aan de
overgangsregeling. Ten aanzien van de eerste subgroep zullen wij het besluit nemen om
te doubleren. De kans dat het examen volgend jaar met goed gevolg wordt behaald is te
gering. Daarbij geldt dat, wanneer het examen niet behaald wordt, de cijfers van dit jaar
blijven staan, ook wanneer het 4e jaar opnieuw moet worden gedaan. De leerling kan
meerjarig last hebben van de onvoldoende resultaten die tot nu toe behaald zijn.
Voor de tweede subgroep, de leerlingen die hun PTA-toetsen hebben afgerond, maar niet
voldoen aan de overgangsregeling geldt het volgende:
•
•

Iedereen met een 6 gemiddeld of hoger ontvangt het advies waarmee bevorderd
kan worden.
Iedereen met een cijfer tussen de 5,5 en 6 zal worden besproken in de
overgangsvergadering. Wanneer het advies bevorderen wordt afgegeven zal
samen met de leerling een plan van aanpak worden opgesteld wat ertoe moet
leiden dat het diploma behaald wordt.

•

Iedereen met een gemiddelde lager dan 5,5 ontvangt het advies om te
doubleren. Ook in deze gevallen is de kans dat het volgend jaar met een diploma
kan worden afgesloten te gering. Ook hier geldt opnieuw dat deze onvoldoende
resultaten meerjarig worden meegenomen.

Het kan zijn dat een enkele leerling, die niet bevorderd kan worden, tot de conclusie
komt dat het mogelijk is om het vakkenpakket te wijzigen, waardoor voor het nieuwe
profiel wel voldaan wordt aan de voorwaarden van de overgangsregeling. Alleen in dit
geval dient de leerling met een goede onderbouwing, vóór 16 juni 2020, contact op te
nemen met onze decaan. Samen met de decaan wordt een voorstel opgesteld dat wordt
aangeboden aan de sectorleiding (teamleider en ondergetekende). Wanneer het voorstel
past binnen onze organisatorische mogelijkheden, kan besloten worden om de
voorgestelde pakketwijziging tot uitvoering te brengen. De leerling krijgt dan een nieuw
profiel en de overgang wordt bepaald op basis van het nieuwe vakkenpakket. Er is dan
sprake van individueel maatwerk.
Door de Coronacrisis en het gegeven dat het onderwijs hierdoor op een andere manier
wordt vormgegeven dan normaal, ontstaan er bijzondere situaties. Voor de rest van dit
schooljaar geldt dat ook de vakken die niet meegenomen worden naar het 4e leerjaar
aandacht verdienen. Het is en blijft waardevol om hierop onderwijs te blijven
organiseren. Voor de leerlingen die het vak niet meenemen naar het 4e leerjaar passen
de docenten hun opdrachten aan. Echter, het oordeel van deze docenten telt zeker mee
ten aanzien van de bevordering. De leerling wordt gevraagd verantwoordelijkheid te
nemen en zich ook in te spannen voor deze vakken.
Heeft u nog vragen over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de teamleider
van uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,

H.J.A. Deiman,
sectordirecteur vmbo/praktijkonderwijs

