
  

 

 
 

 

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

 
Oldenzaal, 15 april 2022 
 
Betreft: voorsorteren leerjaar 3 en bepalen van de overgang 
 
Beste ouder/verzorger en leerling van klas 3,  
 

Ook dit schooljaar hebben we als school hinder ondervonden van corona. Onze leerlingen hebben 
in meer of mindere mate niet de gewenste continuïteit in het lesprogramma ervaren, die we met 
elkaar nastreven. Om recht te doen aan deze situatie en daarmee aan onze leerlingen, hebben we 
het volgende besloten omtrent de overgangsvergadering en de weg hier naartoe.  
 
Om te bepalen of een leerling al dan niet bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar 
hanteren we de geldende bevorderingsrichtlijnen voor klas 3, te vinden op de website via de link: 

Bevorderingsrichtlijnen en overgangsnormen (twentscarmelcollege.nl) 

 
In aanloop naar de laatste toetsweek van het schooljaar willen we alle leerlingen uit leerjaar drie 
havo en vwo de mogelijkheid bieden om 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. 

Tijdens de lessen van deze twee gekozen vakken wordt verwacht dat de leerling zelfstandig aan 
het werk gaat met twee vakken naar keuze. Dit kunnen kernvakken of relevante profielvakken zijn.  
 
Voor ouders en leerlingen die gebruik willen maken van deze regeling is het onderstaande van 
belang:  

- De vrijstelling gaat in op maandag 16 mei 2022, mits de leerling een toestemmingskaart 
heeft ontvangen van de mentor.  

- Om een toestemmingskaart te ontvangen, moet de mentor een door de ouder(s) 
ondertekende toestemmingsverklaring hebben ontvangen.  

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

- Het cijfer van het desbetreffende vak wordt met ingang van maandag 16 mei automatisch 

het eindcijfer van de leerling en staat ook als zodanig op het overgangsrapport. 
- Elke leerling die gebruik maakt van deze vrijstellingsregeling, wordt tijdens de 

overgangsvergadering besproken. Tijdens deze bespreking wordt er rekening gehouden 
met:  

o de vakken waar ‘vrijstelling’ voor is toegekend. Dat wil niet zeggen dat eventuele 
onvoldoendes bij deze vakken niet meegewogen worden bij de overgang. De mate 
waarin zal echter onderwerp van gesprek zijn.  

o de twee vakken waar de leerling de extra vrijgekomen tijd aan besteed heeft. Bij 

deze vakken moet de vakdocent een merkbaar dan wel zichtbare verbetering zien 
in de beheersing van de stof horende bij periode 4.  

- Het is nadrukkelijk de bedoeling om de vrijgekomen extra tijd te besteden aan twee 
vakken waar extra aandacht nodig is. Dit met het oog op de naderende overgang.  

- Tijdens de lessen van de vrijgestelde vakken wordt de leerling in de les verwacht van het 
vrijgestelde vak. Onder toezicht van de desbetreffende vakdocent, krijgt de leerling alle 
ruimte om verder te werken aan de twee gekozen vakken. De toestemmingskaart moet de 

leerlingen bij zich hebben tijdens de lessen waar hij/zij ‘vrijstelling’ voor heeft gekregen. 
 

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 uiterlijk vrijdag 22 april 2022.  
 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw zoon/dochter.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
De schoolleiding 
 

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders-/-verzorgers/bevorderingsrichtlijnen-en-overgangsnormen

