
 
 

Beste leerlingen en geachte ouders/verzorgers,  

 

Deze week hebben we definitief gehoord dat we weer deels open mogen. Fijn! We 

kijken er naar uit jullie weer live te zien en jullie te laten zien wat er allemaal is 

veranderd in het gebouw.  

 

Live lessen 

Vanaf 8 juni starten we met reguliere lessen. Niet voor elk vak, wel voor elke klas, 

maar niet elke dag voor elke klas. Daarbij worden we in ons enthousiasme beperkt 

door de richtlijnen vanuit het RIVM, ons gebouw en de gezondheid van sommige 

collega’s. Desondanks hebben we straks een programma van online- en live lessen 

waarbij we elke leerling weer regelmatig op school kunnen ontvangen. De online 

lessen gaan ook gewoon door; het wordt dus een combinatie van beide. Op dit 

moment wordt het rooster gemaakt, dat publiceren we uiterlijk in week 23.  

 

Vervoer 

In de persconferentie werd gesproken over het aanbieden van vervoer door scholen, 

mocht een leerling alleen met openbaar vervoer naar school kunnen komen. Dit 

wordt niet door onze locatie zelf geregeld maar wordt regionaal georganiseerd. 

Leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer van de school wonen, worden 

daarbij nadrukkelijk opgeroepen geen gebruik te maken van het OV, maar van eigen 

vervoer zoals de fiets. Wij zullen binnenkort gaan inventariseren wie gebruik moet 

maken van deze regeling. 

 

Protocol 

Natuurlijk houden we op het terrein rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM. Dat 

betekent o.a. dat het terrein is afgesloten voor ouders. Mochten leerlingen gebracht 

worden door ouders/verzorgers, dan het verzoek de auto aan de Argonautenweg in 

één van de parkeervakken te parkeren en de ingang van het terrein vrij te houden.  

 

Leerlingen worden de eerste week door de lesgevende docent opgehaald bij de 

poort. Dat biedt de mogelijkheid om de looproutes en aanpassingen aan het gebouw 

en het terrein te laten zien. Ook nemen we dan het protocol en de afspraken met de 

leerlingen door. Dat protocol zal gelijk met het rooster gepubliceerd worden in week 

23. 

 

 



 
Toetsen 

Aan het eind van het jaar worden er online- en live toetsen afgenomen. In week 26 

worden de online toetsen afgenomen en in week 27 de live toetsen.  Het toetsrooster 

volgt. 

 

Bevordering Wolfert Dalton 

In de normale situatie hanteert Wolfert Dalton eigen bevorderingsnormen, die 

voornamelijk uitgaan van de resultaten die behaald zijn in het schooljaar. Omdat wij 

nu het onderwijsprogramma, de onderwijstijd en de toetsing hebben moeten 

aanpassen, zal dit consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het 

schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. Hieronder staat een 

uiteenzetting van de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten die zullen worden 

gehanteerd. 

 

Uitgangspunten inhoudelijke normen en criteria binnen het vo 

● Wij hanteren geen generaal pardon voor bevordering, afstroom en uitstroom 

naar het volgend schooljaar. Het uitgangspunt blijft dat de leerlingen kansrijk 

moeten zijn om succesvol te zijn in het volgende schooljaar. 

● Wij hanteren de normen voor bevordering, afstroom en uitstroom die in het 

huidige beleid is opgenomen, als richtlijn. 

● Wij zoeken de ruimte in de bespreekmarges. 

● In de bespreekmarges worden verschillende criteria gehanteerd, die recht 

doen aan het potentieel van de leerling. Criteria die kunnen worden 

meegenomen zijn bijvoorbeeld: 

○ Cito-score en basisschooladvies (vooral relevant voor brugklassen) 

○ Resultaten van voorgaande jaren 

○ Advies van mentoren en docenten 

○ Inzet/werkhouding (online) lessen 

○ Wens van ouders en leerlingen 

○ Resultaten en inzet bij diagnostische toetsing 

○ Uitzonderlijke omstandigheden in de periode voor of na 16 maart 

(specifiek voor de leerling) 

 

Elke leerling die niet aan de normen voldoet, wordt bespreekgeval.  

 

 

 

 



 
Procedure 

Aan het einde van het schooljaar is een moment waar alle cijfers bekend zijn. Op 

basis daarvan gaat de mentor samen met de teamleider in gesprek en kijkt wat de 

mogelijkheden voor komend schooljaar zijn. Tevens gaat een 

bevorderingscommissie kijken naar de resultaten en de mogelijkheden. De 

bevorderingscommissie is dit schooljaar opgericht, gezien de bijzondere 

omstandigheden waarin wij ons bevinden.  

Vervolgens vindt een gesprek plaats tussen de leerlingen, de ouders/verzorgers en 

de mentor van onderstaande groepen.  

● Leerlingen die op bespreken staan 

● Leerlingen die op afwijzen staan 

● Leerlingen de op willen stromen, maar niet voldoen aan de normen   

 

 

Na deze gesprekken zijn de eindvergaderingen (15 juli 2020)  en wordt elke leerling 

in het bijzijn van de lesgevende docenten en teamleider besproken. Na de uitslag 

van de eindvergadering wordt met ouders/verzorgers/leerling gecommuniceerd.  

 

We vinden het van belang dat ouders en leerlingen betrokken worden bij de 

besluitvorming, vandaar een gesprek voor aanvang van de eindvergadering, waar dit 

nodig is. Door de samenstelling van de commissie zorgen wij voor een consistente 

lijn in onze besluitvorming.  

 

Herkansingen PTA-klassen 

De leerlingen van 3M, 4H, 4V en 5V hebben, volgens het PTA, recht op een 

herkansing, na TW2. TW2 heeft niet door kunnen gaan en daarbij zijn een aantal 

toezeggingen gedaan met betrekking tot herkansingen, te weten rondom Duits 3M, 

bonus 4H en wiskunde 4V. We zullen een aanpassing doen in het PTA met 

betrekking tot herkansingen, stapsgewijs worden ze toegelicht.  

● Alle leerlingen hebben nu recht op een herkansing over periode 1, die zullen 

worden afgenomen in de week van 15 juni. Daarbij horen onderstaande 

voorwaarden: 

○ Deze herkansing moet tijdig worden aangevraagd. De aanvraag 

herkansingen wordt uiterlijk dinsdag 26 mei aan leerlingen verstuurd en 

dient uiterlijk donderdag 4 juni in ons bezit zijn.  

○ Een leerling mag geen tentamen aanvragen dat na periode 1 al is 

herkanst (niet van toepassing voor 4V). 



 
○ Het PO aardrijkskunde van 4H mag ook als herkansing worden 

aangevraagd.  

● Komend schooljaar zullen de eindexamenleerlingen een extra herkansing 

ontvangen. In plaats van drie herkansingen in het laatste jaar, worden dat het 

komende schooljaar vier herkansingen.  

 

 

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, stel ze 

aan de mentor.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens onze collega’s, 

 

Marcel van Loo 

Bianca Toebosch 

Jorrick Schut  

 


