
  

 

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3 

 
Oldenzaal, 12 mei 2021 
 
Betreft: voorsorteren leerjaar 3 
 
 

Beste ouder/verzorger en leerling van klas 3,  
 
Op vrijdag 9 april heeft u een mail ontvangen met informatie over de overgang naar het volgende 
leerjaar. In deze mail is onder andere aangegeven dat we uitgaan van de geldende 
overgangsnormen om te bepalen of een leerling al dan niet bevorderd kan worden naar het 
volgende leerjaar. Aanvullend op de informatie die u reeds heeft ontvangen, willen we u informeren 
over extra maatregelen die we als school nemen om leerlingen in het derde leerjaar kansrijk te 

kunnen bevorderen naar het volgende leerjaar, wetende dat leerlingen ook volgend schooljaar 
gebruik kunnen maken van extra ondersteuningsprogramma’s. 
Alle leerlingen uit leerjaar drie wordt de mogelijkheid geboden om zich wat meer te focussen op de 
vakken die relevant zijn voor leerjaar 4, door alvast voor te sorteren op hun gekozen profiel. Dit 
willen we realiseren door leerlingen de ruimte te geven om een ‘vrijstelling’ aan te vragen voor 
maximaal twee vakken voor de resterende weken van dit schooljaar. Tijdens de lessen van deze 
vakken heeft de leerling dan de mogelijkheid om zelfstandig te werken aan relevante vakken om zo 

een kansrijke bevordering te vergroten.  
 
Voor leerlingen die gebruik maken van deze regeling is het onderstaande van belang om te weten:  

- Het is nadrukkelijk de bedoeling om de vrijgekomen extra tijd te besteden aan het 
wegwerken van achterstanden of om extra te investeren in de vakken waar dat nodig is. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om deze tijd te vullen met het maken van huiswerk, 

zodat de leerling na schooltijd eerder klaar is met zijn schoolwerk.  
- Tijdens de online lessen van de vakken waar de leerling vrijstelling voor heeft, hoeft de 

leerling niet in te bellen via Teams. We verwachten dat de leerling thuis zelfstandig verder 
werkt aan een ander vak. 

- Tijdens de fysieke lessen op school is de leerling de volledige lestijd aanwezig in de les. 
Tijdens de les krijgt de leerling, onder toezicht van de desbetreffende vakdocent, alle 
ruimte om verder te werken aan een vak naar keuze. De toestemmingskaart, die de 

leerling van zijn/haar mentor ontvangt, moet de leerlingen bij zich hebben tijdens de 
lessen waar hij/zij ‘vrijstelling’ voor heeft gekregen. 

- Toetsen die gepland staan voor de vakken waar de leerling ‘vrijstelling’ voor heeft, hoeven 
de leerlingen niet meer te maken.  

- Het huidige cijfer van het desbetreffende vak wordt automatisch het eindcijfer van de 
leerling en staat ook als zodanig  op het overgangsrapport. 

- De leerling wordt tijdens de overgangsvergadering besproken. Tijdens deze bespreking 

wordt er rekening gehouden met de vakken waar ‘vrijstelling’ voor is toegekend.  
- De regeling gaat in zodra de leerling van de mentor een toestemmingskaart heeft 

ontvangen. 
 
Wat is er nodig om van deze regeling gebruik te maken? 
In de bijlage van deze mail is een antwoordformulier toegevoegd. Dit formulier vult de leerling in 

samen met zijn ouder(s)/verzorger(s). Het formulier dient, ondertekend door de ouders, ingeleverd 

te worden bij de mentor vóór 21 mei 2021. 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw zoon/dochter.  
 
 

Met vriendelijke groet,  
 
 
Arna Roersma, adjunct-directeur bovenbouw  4/5 havo en 5/6 vwo 
Nelleke Smeenk, adjunct-directeur bovenbouw  3 havo en 3/4 vwo 


