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Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,  

Van 15 maart t/m 3 juni zijn de scholen gesloten geweest en is onderwijs op afstand verzorgd. 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. Vanaf 11 juni hebben wij weer kleine groepen leerlingen kunnen ontvangen 
en een deel van het onderwijs op school kunnen verzorgen. Daarbij blijven de lessen op afstand 
bestaan en zal het aantal lessen op school beperkt zijn. Middels deze brief willen wij u graag 
informeren betreffende de lessen tot aan het einde van het schooljaar, de daarbij behorende 
eindrepetitieweek, totstandkoming van cijfers gedurende het schooljaar en de wijze waarop Wolfert 
College de bevorderingsnormen in de eindvergadering zal toepassen.  

Lessen 

Tot en met 26 juni volgen de leerlingen uit leerjaren 1 t/m 3 lessen (online en fysiek) volgens rooster. 
De leerlingen vullen voor het einde van het schooljaar een enquête in, waarbij ze in kaart brengen 
wat goed gegaan is en waar de aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar moeten liggen. Voor 
alle leerjaren regulier en ISK zijn er dit schooljaar diverse toetsen in verschillende lessituaties 
afgenomen. Tot slot wordt dit schooljaar afgesloten met een repetitieweek. Bij de meeste vakken 
wordt gewerkt met een formatieve toets die inzicht geeft op gemaakte vorderingen en eventuele 
achterstanden. De repetitieweek start op dinsdag 30 juni en duurt tot en met 6 juli. 

Totstandkoming cijfers gedurende het schooljaar 

De tot nu toe behaalde cijfers zijn dit schooljaar onder verschillende omstandigheden gedurende dit 
schooljaar tot stand gekomen. Namelijk: 

 2 september 2019 t/m 15 maart 2020: reguliere lessen met toetsafname volgens de PIT 

 16 maart 2020 t/m 4 juni 2020: lessen online en toetsafname online  

 5 juni 2020 t/m 10 juni 2020: online lessen voorafgaand aan toetsafname op school 

 11 juni 2020 t/m 17 juli 2020: lessen online en fysiek volgens rooster, toetsafname op school 

De behaalde cijfers van uw kind worden gebruikt voor: 

1) totstandkoming van een voortschrijdend gemiddelde (R3); 

2) inzicht krijgen in de eventuele vorderingen en achterstanden die uw kind mogelijk heeft opgelopen. 

Wolfert College kiest ervoor om vooralsnog alleen de behaalde cijfers en het voortschrijdend 
gemiddeld t/m R2 zichtbaar te maken voor leerlingen en ouders, omdat  het niet wenselijk is dat 
leerlingen voor de afname van de eindtoets worden beïnvloed door behaalde resultaten in de periode 
van 16 maart tot en met 10 juni 2020. 
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Bevordering naar het nieuwe schooljaar                                                                                 

Het jaar wordt afgerond met een eindrapportvergadering waarin voor elke leerling een bindend 
advies geformuleerd wordt aan de hand van het voortschrijdend gemiddelde.                                                                                                    

Alhoewel de omstandigheden gedurende het schooljaar ingrijpend gewijzigd zijn, zullen bij de 
eindrapportvergaderingen de geldende bevorderingsnormen van Wolfert College wel als basis 
dienen voor het bindend advies. Wel kunnen alle behaalde cijfers vanaf 16 maart een positieve rol 
spelen in de zorgvuldige afweging om leerlingen alsnog te kunnen bevorderen naar een volgend 
leerjaar. 

Vervolgens wordt gezamenlijk een bindend advies geformuleerd. Dit bindend advies wordt door de 
mentor met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) vanaf dinsdag 14 juli telefonisch besproken. 
 
Gedurende de rest van dit schooljaar blijven we de ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen 
monitoren. Op die manier kunnen wij onze leerlingen blijven stimuleren en motiveren.  

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande, neemt u dan contact op met de mentor of stuur 
een bericht naar de teamleider van uw zoon/dochter: 
 
A. van der Leeuw: alw@wolfert.nl, teamleider klas 1 mavo-havo, klas 2 mavo, klas 2 mavo-havo 

M. van Sorgen: mso@wolfert.nl, teamleider klas 1, 2 en 3 havo en vwo 

R.J. van Veen: rve@wolfert.nl, teamleider ISK 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolleiding Wolfert College 
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