Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 19 mei 2022

Betreft: versoepeling bespreekruimte

Beste ouder en/of verzorger,
Beste leerling,
Door de corona-epidemie en de daarop genomen maatregelen is het voor de leerlingen weer een
schooljaar waarin het onderwijs anders verloopt dan normaal. Door de beperkende
coronamaatregelen dit schooljaar, heeft de Minister van Onderwijs het besluit genomen om voor
de eindexamenkandidaten 2021/2022 een aantal aanpassingen door te voeren.
De schoolleiding van het Vellesan College heeft naar aanleiding daarvan besloten ook de
bespreekruimte bij de overgangsnormen voor de andere klassen te versoepelen.
Géén aanpassingen normen
De rapportvergadering, bestaande uit alle vakdocenten van een leerling en de afdelingsleider
en/of leerjaarcoördinator, beslist aan het einde van het schooljaar aan de hand van de cijfers of
een leerling overgaat of niet. Als een leerling volgens de overgangsregels één tekortpunt te veel
heeft, wordt deze besproken in de docentenvergadering. De uitkomst kan dan zijn dat de
docenten gezamenlijk besluiten dat de leerling een kans krijgt in een volgend leerjaar of, zoals de
normen aangeven, het leerjaar moet overdoen.
De overgangsnormen zoals die voor dit schooljaar zijn vastgesteld, worden niet aangepast, maar
de schoolleiding heeft, met instemming van de medezeggenschapsraad, besloten de ruimte voor
leerlingen die volgens die normen worden besproken in de docentenvergadering, de
zogenaamde bespreekruimte, te verruimen.
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Bespreekruimte vergroot
Volgens de huidige normen wordt iedere leerling besproken als deze één tekortpunt te veel heeft.
Dit schooljaar worden ook de leerlingen die volgens de normen twee tekortpunten te veel hebben
in de docentenvergadering besproken. Voor ieder van hen wordt besloten of zij bevorderd
worden of tóch het jaar moeten overdoen.
Voor leerlingen die door omstandigheden deze tekortpunten hebben opgelopen en volgens de
docenten de kans hebben de volgende klas tóch succesvol te doorlopen, kan de vergadering
besluiten de leerling alsnog te bevorderen. Het besluit van de docenten in de rapportvergadering
kan ook zijn, net als bij alle leerlingen die worden besproken worden, dat het jaar overdoen (of
plaatsnemen in een ander niveau) noodzakelijk is. De docentenvergadering neemt hierover bij
een meerderheid van stemmen een definitieve beslissing.
Verruiming herkansregeling voorexamenklassen
De examencommissie heeft, met instemming van de medezeggenschapsraad, besloten de
herkansingsregeling aan te passen voor de leerlingen in de voorexamenklassen. Een leerling in
het voorexamenjaar heeft nu de mogelijkheid een extra schoolexamen te herkansen. Deze extra
herkansingsmogelijkheid geldt voor alle schoolexamens, SE-1 en/of SE-2, die dit schooljaar
schriftelijk zijn afgenomen. De herkansingen zullen wel vóór het einde van dit schooljaar moeten
plaatsvinden. Deze aanpassing is opgenomen in een bijlage bij de Examenwijzer
(examenreglement).

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

Bijlagen: overgangsnormen 2021-2022
Bijlage bij examenreglement

