
 
 

 

 

 

Aan de leerlingen van Mencia Sandrode en hun ouder(s) / verzorger(s) 

 

 

Betreft: werkwijze omtrent de overgang schooljaar 2019-2020 

 

Breda, 15 mei 2020 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

Er zijn – al sinds de schoolsluiting in maart en de start van de ‘online-lessen’– veel 

vragen over de afronding van dit schooljaar. In deze brief informeer ik je daarover.  

 

‘VO gaat per 2 juni weer open’ 

In mijn brief van 28 april maakte ik je duidelijk, dat ons onderwijs tot aan de 

zomervakantie (tot en met 3 juli) voor het overgrote deel digitaal zal zijn. Dat kan ook 

niet anders: binnen de geldende richtlijnen kunnen we steeds maar heel weinig 

leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Binnen die mogelijkheden ronden we 

eerst het schoolexamen af voor examenleerlingen. Daarna geven we voorrang aan 

schoolexamentoetsen voor niet-examenleerlingen.  

 

Op dit moment bedenken we, hoe we de ruimte die er dan nog overblijft om 

leerlingen weer op school uit te nodigen het best kunnen benutten. Dat zal niet voor 

gewone lessen zijn, want steeds zal maar een klein deel van de klas tegelijk in een 

lokaal kunnen zijn. Wel willen we heel graag alle leerlingen in elk geval nog een of 

twee keer zien en spreken op school! We missen jullie al lang genoeg. Je krijgt daar 

nog informatie over. 

 

Cijfers 

Tot 16 maart heb je ‘gewoon’ cijfers gehaald voor toetsen en andere opdrachten. 

Cijfers die je daarna nog hebt gehaald of gaat halen, zijn ook van belang: ze geven 

jouzelf en je docent informatie of je de stof die behandeld is voldoende beheerst. We 

berekenen dit jaar geen jaargemiddelde of overgangscijfer. Daarvoor zijn de 

verschillen tussen de periode voor en de periode vanaf 16 maart te groot. Er komt, 

zoals ik in mijn vorige brief al schreef, ook geen toetsweek meer. Behalve 

schoolexamentoetsen (SET’s) worden er op school geen toetsen voor hele klassen 

of clusters meer afgenomen. 



 

Dat betekent ook, dat we de bevorderingsnormen die we altijd hanteren niet zonder 

meer kunnen gebruiken. Die normen blijven wel belangrijk: ze zijn op basis van 

jarenlange ervaring tot stand gekomen en hebben dus voorspellende waarde voor je 

kansen in een volgend leerjaar. 

 

Volgend schooljaar, wat vind je zelf? 

Het is heel belangrijk om je af te vragen en met je ouders te bespreken, welk vervolg 

voor jouzelf het best zou zijn. Hoe stond je ervoor, toen de school dicht ging? Hoe 

serieus heb je in de afgelopen periode voor school gewerkt? Wat zou je nog moeten 

doen om met vertrouwen aan een volgend leerjaar te beginnen? Zorg ervoor, dat je 

hier goed over hebt nagedacht. Dit vul je op het formulier eerste advisering in dat je 

van je mentor hebt gekregen. 

 

Volgend schooljaar: een onderbouwd advies van school 

Aan het eind van dit schooljaar krijg je een advies van school voor volgend jaar van 

een adviescommissie, waar de mentoren, de afdelingsleiders en de decanen deel 

van uitmaken. Deze adviescommissie baseert dat advies op de cijfers die je tot 16 

maart hebt gehaald en op het advies van elk van jouw docenten, die – behalve naar 

die cijfers – ook kijken naar jouw vorderingen in de periode na 16 maart: ben je in de 

online-lessen actief geweest? Heb je ingeleverd wat er van je gevraagd werd? Heb je 

laten zien, dat je de stof die behandeld is, beheerst?  

 

We vragen jouw docenten elk afzonderlijk om voor hun eigen vak aan te geven, 

welke volgende stap voor jou het best zal zijn: over naar het volgende leerjaar; het 

leerjaar nog eens over doen of overstappen naar een andere afdeling. We doen dat 

twee keer: de eerste keer al heel binnenkort, zodat het advies voor jou geen 

verrassing kan zijn en we met elkaar goed in beeld hebben waar je misschien in de 

laatste weken nog een tandje bij moet zetten, de tweede keer tegen het einde van 

het schooljaar.  

 

Voor de bevordering van 1mh of 1hv naar 2 mavo, 2 havo of 2 atheneum geldt 

dezelfde werkwijze. 

 

Een voldoende voor commitment blijft een voorwaarde om je schoolcarrière op tto te 

kunnen vervolgen. In tH4 en tV5 moet EIO met een voldoende zijn afgesloten, om 

binnen tto te worden bevorderd. 

 

Jouw mentor gaat met jou en je ouders in gesprek om op basis van het advies van 

school samen de beste keuze te maken voor volgend schooljaar. Het is ook heel 

belangrijk om de goede keuze te maken: het is in principe niet mogelijk om een 

eenmaal gemaakte keuze in de loop van volgend schooljaar toch weer aan te 

passen, als het niet zo gaat als je hoopte. 

 

Cijferlijst 

Omdat we geen jaarcijfer berekenen, krijg je aan het eind van dit schooljaar geen 

cijferrapport. De decanen hebben ernaar gevraagd, wat dat mogelijk betekent voor 



leerlingen, die onder normale omstandigheden de eindcijfers van het 

voorexamenjaar nodig hadden om toegelaten te kunnen worden tot een 

vervolgopleiding. Daarop is nog geen antwoord gekomen.  

 

Ik vertrouw erop je hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ik 

wens je succes en uithoudingsvermogen toe voor de laatste schoolweken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. Hadders, rector 


