Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
VMBO & Praktijkonderwijs Elde College & locatie Sint-Michielsgestel

Schijndel, 19 mei 2020
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Betreft: afronding schooljaar 2019/2020 en bevorderingsregeling

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Sinds 15 maart zijn de scholen gesloten en wordt onderwijs op afstand verzorgd.
Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) geopend en het kabinet
voorziet dat vanaf 2 juni ook de middelbare scholen weer leerlingen kunnen
ontvangen en een deel van het onderwijs op locatie kunnen verzorgen. Wanneer
daar later deze maand toe besloten wordt, is er sprake van een nieuwe fase.
Daarin geldt het volgende:
-

-

-

-

Tot 2 juni verzorgen de docenten alleen onderwijs op afstand. Hierbij is de
afspraak dat voor ieder week een planning wordt gemaakt.
Via Its Learning en/of MS Teams wordt instructie gegeven en hebben de
docenten contact met de leerlingen.
Ook de mentor en of coach onderhoudt wekelijks contact.
De leerlingen werken conform planning en kunnen vragen stellen indien
nodig.
De examenkandidaten VMBO en PrO ronden de schoolexamens af, kunnen
deelnemen aan eventuele herkansingen en/of resultaatverbeteringstoetsen (tijdpad is gecommuniceerd).
De leerlingen uit de onderbouw maken geen becijferde toetsen. Wel is het
mogelijk dat cijfers toegekend worden voor ingeleverde opdrachten. Voor
deze groep komt er een aangepaste planning voor de Eldeweek aan het
einde van het schooljaar.
De voor-examenklassen (VMBO 3) maken voor de start van de
zomervakantie PTA-toetsen volgens een nog op te stellen planning.
We zorgen voor een goede afronding van dit schooljaar en bereiden ons
voor op het volgende schooljaar. Iedere leerling ontvangt een
doorstroomadvies.

Doorstroomadvies en overgang naar het nieuwe schooljaar
De situatie waarin wij ons nu bevinden is volledig nieuw en we hebben snel
moeten anticiperen op de omstandigheden en de maatregelen van het kabinet.
Het leerproces is door corona anders verlopen dan de voorgaande jaren en in de

afgelopen maanden zijn slechts beperkt toetsen of geen toetsen afgenomen en
cijfers toegekend. Gezien deze gewijzigde omstandigheden worden de
bevorderingsnormen vervangen door een doorstroomadvies. Dit houdt het
volgende in:
kansrijke leerlingen

1
-

-

-

-

Leerlingen die in de periode tot 15 maart voldoende tot goede resultaten
behaald hebben en die zich in de periode na 15 maart goed ingezet
hebben en de leerdoelen beheersen zien wij als ‘kansrijk’.
‘Kansrijk’ houdt in dat we verwachten dat de leerling voldoende
basiskennis heeft en ook het volgende schooljaar succesvol zal kunnen
doorlopen.
Indien deze leerlingen zich ook in dit laatste deel en na de voorziene
gedeeltelijke opening van de scholen op 2 juni blijven inzetten, worden zij
bevorderd naar het volgende leerjaar. Zij ontvangen een positief
doorstroomadvies vanuit de bevorderingsvergadering.
Dit advies wordt door de mentor met de leerling en diens
ouder(s)/verzorger(s) besproken.
De leerling die doorstroomt, kan in het nieuwe schooljaar niet
teruggeplaatst worden.
leerlingen die er minder goed voorstaan

2
-

-

-

-

-

-

-

Bij sommige leerlingen waren de resultaten in de periode vanaf start
schooljaar tot 15 maart onvoldoende. Met hen en met hun
ouder(s)/verzorger(s) zijn eerder gesprekken gevoerd.
Deze leerlingen stellen een Plan van Aanpak op. Dit plan wordt
vastgesteld tijdens een mentor/coachgesprek, waarschijnlijk digitaal,
waarbij de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn.
Op deze manier krijgt de leerling de gelegenheid om zich tot het einde
van het schooljaar te verbeteren op bepaalde leerdoelen. Deze leerdoelen
kunnen per leerling verschillen.
Het Plan van Aanpak en de manier waarop de leerdoelen gerealiseerd zijn
vormt de basis voor de bevorderingsvergadering en het
doorstroomadvies.
Tijdens deze bevorderingsvergadering formuleren de docenten samen met
de mentor een advies voor het nieuwe schooljaar: bevorderen of
doubleren.
Dit advies wordt door de mentor met de leerling en diens
ouder(s)/verzorger(s) besproken, waarna een gezamenlijk besluit wordt
vastgesteld.
De leerling die doorstroomt, kan in het nieuwe schooljaar niet
teruggeplaatst worden. Mogelijk moet er nog wel een 2de Plan van Aanpak
worden opgesteld om alle leerdoelen tijdig te realiseren.

De school monitort de ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen tot het
einde van het schooljaar. Op die manier kunnen wij onze leerlingen blijven
stimuleren en motiveren. Wij hebben bewondering voor de manier waarop de
leerlingen in de afgelopen maanden zelfstandig, initiatiefrijk en gedisciplineerd
hebben gewerkt. Ook u als ouder/verzorger heeft daarbij een belangrijke rol
gespeeld.
Het ziet er nu naar uit dat wij vanaf 2 juni weer kleine groepen leerlingen
kunnen ontvangen en een deel van het onderwijs op school kunnen verzorgen.
Daarbij zal het aantal lessen op school beperkt zijn.
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend in en om de schoolgebouwen: 1.5 meter
afstand, kleine groepen, extra aandacht voor hygiëne, (ook bij lichte) klachten
thuisblijven. Meer informatie over deze volgende fase ontvangt u uiterlijk
25 mei.
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande, neem dan contact op met de
mentor of stuur een bericht naar de teamleider van uw zoon/dochter:
J. Kloks, teamleider Praktijkonderwijs
J.Kloks@eldecollege.nl
A. Zomer, teamleider VMBO onderbouw
A.Zomer@eldecollege.nl
T. Heeren, teamleider Zorg & Welzijn, Groen en DvPr
T.Heeren@eldecollege.nl
B. Kemp, teamleider techniek 3 & 4
B.Kemp@eldecollege.nl
I. de Laat, teamleider TL/TG 2 t/m 4
I.Laat@eldecollege.nl
E. v.d. Boogaard, teamleider Sint-Michielsgestel
E.vd.Boogaard@eldecollege.nl
Wij zijn trots op onze leerlingen en op onze medewerkers en hopen het
schooljaar op een goede manier en in gezondheid af te ronden.
Met vriendelijke groet,

H.J.A. Deiman,
sectordirecteur VMBO & PrO

