Nijmegen, 12 mei 2020

Aanpassing bevorderingsbeleid i.v.m. corona-maatregelen

Context
Sinds 16 maart zijn de scholen voor de niet-examenleerlingen gesloten en volgen zij ‘onderwijs op
afstand’. Dit blijft in elk geval zo t/m maandag 1 juni.
In deze omstandigheden hebben alle VO-scholen hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en
toetsing moeten aanpassen. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop, ook op onze school, aan
het einde van het schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. Evenals in een normaal
schooljaar is het bieden van kansen/perspectief een belangrijk uitgangspunt bij het nemen van
voortgangsbesluiten.
Het aangepaste bevorderingsbeleid voor dit schooljaar is hieronder beschreven. Op 19 mei jl. heeft
de MR instemming verleend.
Bevorderingsbeleid schooljaar 2019-2020
De mentor formuleert, in samenspraak met de afdelingscoördinator, voor elke leerling een advies
aan de leerling en zijn ouders op grond van het cijferbeeld, de studiehouding en de inzet van vóór de
sluiting van de scholen (de tot dan bekende resultaten) en op grond van de studiehouding, inzet en
leercurve van de leerling vanaf de periode van onderwijs op afstand. Daarbij ligt de focus op de
vakken die de betreffende leerling wil gaan volgen in het komende leerjaar. Deze input wordt door
de vakdocenten aangeleverd.
•
•

Dit advies is gebaseerd op de inschatting: Hoe kansrijk is de leerling als we hem bevorderen?
Het advies wordt op vrijdag 29 juni medegedeeld.

Het uitgangspunt van een advies is het gesprek dat volgt met de leerling en diens
ouder(s)/verzorger(s). Daarbij hoop je dat ouders eenzelfde inzicht (gaan) delen, maar incidenteel zal
dat mogelijk niet zo zijn. Als ouders per se het advies niet willen overnemen dan bevorderen we de
leerling.
We kennen 3 categorieën van adviezen:
Categorie I
•

De leerling wordt kansrijk geacht en is bevorderd;

Categorie II

•

De leerling wordt kansrijk geacht, mits er een plan van aanpak wordt opgesteld om hiaten
weg te werken en is daarmee bevorderd. Er is een gesprek tussen mentor/leerling en
ouder(s)/verzorger(s) noodzakelijk;

Categorie III
•

De leerling wordt niet kansrijk geacht voor doorstroom naar het volgende jaar (binnen
dezelfde opleiding). Er is een gesprek tussen mentor/leerling en ouder(s)/verzorger(s)
noodzakelijk.
o Mogelijke adviezen kunnen zijn:
• Een veilige weg is om op een ander niveau naar het volgend leerjaar door
te stromen
• Een veilige weg is om (alleen vanaf leerjaar 3) met een ander
vakkenpakket door te stromen dan nu is opgegeven
• De achterstand is zo groot bij veel vakken dat doubleren de beste optie is
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