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Beste leerlingen en ouders,
In de afgelopen weken heeft als gevolg van de
uitbraak van Corona ook het Veurs Lyceum in
korte tijd het onderwijs herzien, oftewel we geven
Onderwijs-op-afstand en er zijn geen toetsen (voor cijfers) meer afgenomen. Dankzij hard werken en
de flexibiliteit van leerlingen, ouders en collega’s is het gelukt het onderwijs op afstand te realiseren.
Deze nieuwe vorm van onderwijs in combinatie met de onzekerheid van de afgelopen maanden heeft
wellicht gevolgen gehad voor het welbevinden en de (leer)prestaties van de leerlingen. We hebben
dan ook besloten onze bevorderingsnormen aan te passen voor dit schooljaar. Hieronder leggen we
uit hoe we dit jaar omgaan met de bevordering van de leerlingen.
We geven dit jaar elke leerling een advies
- Aan het einde van het schooljaar krijgt elke leerling een advies van de school over de
bevordering.
- Het advies kan zijn: regulier bevorderen naar het volgende jaar, doubleren of verwijzing naar
een ander niveau.
- In afwijking van de huidige overgangsnormen is het soms ook mogelijk voor leerlingen te
doubleren.
- Bij het advies wordt er -indien van toepassing- ook aangegeven welke zaken of onderdelen
extra aandacht moeten krijgen in het nieuwe schooljaar.
Hoe komt het advies tot stand?
Het advies is er op gericht dat de leerling het komende leerjaar succesvol kan volbrengen en
daarmee met vertrouwen aan het volgende schooljaar kan beginnen en het volgende schooljaar goed
kan afronden. Mentoren en teamleiders stellen met elkaar het advies per leerling samen. Het advies
wordt ook besproken met het docententeam van de klas.
-

-

Bij het bepalen van het advies wegen de verkregen gegevens van periode 1 en 2 en
de gegevens die zijn voortgekomen uit de periode van Onderwijs-op-afstand mee.
Voor brugklasleerlingen in een dakplanklas (mavo/havo of havo/vwo) geldt dat er een
gemiddeld cijfer is gesteld voor overgang naar het hoogste niveau. Ook dat is een gegeven
dat wordt meegenomen in de totstandkoming van het advies.
Met sommige leerlingen is er eerder in het schooljaar al gesproken over een mogelijke
verwijzing naar een ander niveau binnen of buiten de school; ook die gegevens worden
meegenomen in het advies.

Welke keuze kunt u als ouder met uw zoon/dochter maken?
- Ouders/leerlingen kunnen ervoor kiezen het advies op te volgen
- Ouders/leerlingen kunnen ervoor kiezen om van het advies ‘doubleren’ of ‘verwijzing naar
ander niveau’ af te wijken.
Indien de ouders ervoor kiezen om van het advies af te wijken, gelden de volgende
uitgangspunten:
- Is het advies ‘verwijzing naar een ander niveau’ dan doubleert de leerling;
- Is het advies ‘doubleren’ dan gaat de leerling over.

Wat moet u doen als u het advies van de school niet wilt opvolgen
- Indien ouders en leerling van het advies willen afwijken, maken zij hiervan schriftelijk melding
(per email) bij de betreffende mentor en teamleider binnen vier werkdagen nadat het advies is
gegeven.
-

Wanneer ouders en leerling ervoor kiezen om van het advies af te wijken gelden de volgende
voorwaarden:
1. Ouders en leerling leggen met reden(en) uit waarom zij hiervoor kiezen.
2. Er volgt een gesprek met leerling, ouders, mentor en teamleider.
3. Er worden afspraken gemaakt en opgeschreven voor het komende schooljaar.
Uw motivatie moet u weergeven in een formulier dat u bij het advies meegeleverd krijgt.
Hierin worden ook de afspraken voor het komende schooljaar vastgelegd.

De toetsweek in juli vervalt
Docenten zetten in de laatste weken van het schooljaar formatieve evaluatie (werk om informatie over
het leerproces te krijgen) in om leerling en docent inzicht te verschaffen in het leerproces en om de
laatste weken van het onderwijs verder vorm te geven, zodat leerlingen klaar zijn voor het nieuwe
schooljaar.
Nieuwe bevorderingsnorm in een tabel
Overgang op basis van
advies.

Er wordt één van onderstaande adviezen gegeven:
- regulier bevorderen
- doubleren (als ouders/leerlingen van dit advies willen afwijken, geldt
automatisch bevorderen)
- verwijzing naar een ander niveau (als ouders/leerlingen van dit
advies willen afwijken, geldt automatisch doubleren)
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