Overgangsnormen 2019-2020 Klas 3
De school moest verschillende afwegingen en keuzes maken. Er zijn 'twee tijden' in dit schooljaar: de tijd voor
de coronacrisis, toen het pta gewoon gevolgd kon worden en de tijd erna, die alles op zijn kop heeft gezet.
Het belangrijkste besluit dat we hebben genomen is het volgende: iedereen die op 16 maart op te bevorderen
(overgaan) stond, zal naar leerjaar 4 overgaan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De leerlingen
die op 16 maart op niet te bevorderen (zittenblijven) stonden krijgen een voorlopig advies. Dit advies gaat
erom of een leerling wel of niet naar leerjaar 4 over kan. Dat voorlopig advies zal binnen twee weken met de
leerling en de ouder(s)/ verzorger(s) besproken worden om zo tot een eindadvies te komen. Dit eindadvies zal
vooral een maatwerkadvies zijn.
We werken de komende maanden van dit schooljaar met vijf doelstellingen:
+ De wettelijke examentermen zijn afgetoetst.
+ De kennis en vaardigheden blijven zo goed mogelijk aangeboden worden.
+ Het is duidelijk waar er achterstanden ontstaan zijn, die volgend jaar met een
inhaalprogramma voor maximaal twee vakken, weggewerkt worden.
+ Het pta van vóór 16 maart is door alle leerlingen afgerond.
+ De vakgebieden ckv en maatschappijleer zijn afgesloten.
Dat betekent dat we de komende tijd anders zullen toetsen.
Om twee redenen zijn deze toetsen belangrijk:
- De toetsen brengen achterstanden in beeld. Als de toetsen goed gemaakt zijn, hoeft de leerling minder
of zelfs geen inhaalwerk in leerjaar 4 te maken.
- De leerling moet deze toetsen maken om in leerjaar 4 het examen te kunnen doen.
Na 10 juni zal ieder vak afsluiten met een eindtoets, die examentermen aftoetst en die opgelopen
achterstanden in beeld brengt. Vóór 10 juni kunnen digitale toetsen afgenomen worden of bijvoorbeeld
werkstukopdrachten gegeven worden. Ook deze toetsen zijn gericht op de examentermen en het vaststellen
van de eventuele achterstanden. Al deze toetsen worden niet meegewogen voor het overgaan, maar dus wel
meegenomen voor het bepalen van het inhaalprogramma. Bovendien moeten ze afgerond zijn om deel te
kunnen nemen aan het eindexamen in leerjaar 4.
Doordat we het pta van leerjaar 3 niet op de gewone manier af kunnen ronden, zullen de eindcijfers niet
meegenomen worden naar leerjaar 4. Wel wordt het gemiddelde cijfer van 16 maart (of gerectificeerd door
inhaaltoetsen) op een apart vel toegevoegd aan de examencijferlijst.
De overgangsnormen op een rijtje:
+ Stond een leerling er op 16 maart goed voor, dan gaat hij/ zij over als aan alle voorwaarden
is voldaan.
+ Stond een leerling er op 16 maart niet goed voor, dan volgt binnen twee weken een
voorlopig advies vanuit school, dat besproken zal worden met de leerling en ouders/
verzorgers om zo tot een eindadvies te komen.
+ Toetsen van vóór 16 maart die nog niet gemaakt zijn, moeten alsnog ingehaald/ afgerond
worden.
+ Ckv en maatschappijleer moeten dit jaar afgerond zijn.
We hopen dat deze mail duidelijkheid biedt. Mochten jullie of mocht u vragen hebben, mail dan gerust naar:
h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl

