
 

 

 

 

 

Aan: alle leerlingen en ouders mavo, havo en vwo 

Van: Paulien Pierro  

Betreft: Aangepaste overgangsnorm 

Datum: 20 mei 2020 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders, 

 

 

Zoals eerder beloofd, vind je in dit bericht informatie over de aangepaste overgangsnorm. 

 

Jouw mening is belangrijk! In een zelfevaluatie word je gevraagd wat er goed- of minder goed is 

gegaan dit schooljaar en hoe jij denkt dat je er op dit moment voorstaat. Via deze link 

formulier zelfevaluatie schooljaar 2019-2020  vul je je antwoorden samen met je ouders zo eerlijk 

mogelijk in. Let op! Het kan zijn dat je om het formulier in te vullen ingelogd moet zijn in jouw Microsoft 

account.        

 

Verstuur je antwoorden van de zelfevaluatie uiterlijk 29 mei.  

 

Ook jouw docenten geven een mening:  

- Zit je in klas 1, 2, 3 havo, 3 vwo of 4 vwo, dan is deze mening gebaseerd op de cijfers van 

periode 1 t/m 3 en de inzet en motivatie die je hebt laten zien in de laatste periode. 

- Zit je in mavo 3, havo 4 of vwo 5, dan is de mening van je docenten gebaseerd op de cijfers 

van periode 1 t/m 4 en de inzet en motivatie die je hebt laten zien in de laatste periode. 

Jouw mening wordt vergeleken met de mening van je docenten. Waarschijnlijk komt jouw 

mening op hetzelfde neer als de mening van de docenten. Als dat niet zo is en jullie 

meningen verschillen, dan neemt je mentor contact met je op. Met je mentor bespreek je 

waar het verschil van mening vandaan komt en waaraan je de komende weken het beste 

kunt werken.   

 

Hoe verder? 

Hoe je er op dit moment voorstaat, bepaalt op welke manier je de komende, laatste weken 

invult. De mogelijkheden op een rijtje: 

1. Je gaat op dezelfde goede manier door. Je doet het prima en we hebben er alle vertrouwen 

in dat je dit schooljaar goed afsluit.  

2. Je overlegt met je mentor en je ouders wat je nog kunt doen om de basis voor het nieuwe 

schooljaar, nog steviger te maken. Dit is nodig want je zit in de gevarenzone! Schrijf je in 

voor de lessen op school, vraag aan je docenten waar je je de resterende tijd het beste op 

kunt focussen en zorg dat je (ook) alle online lessen volgt. 

3. Ook als duidelijk is dat je dit jaar nog een keer overdoet, is het belangrijk om deze laatste 

weken nog zoveel mogelijk kennis mee te nemen zodat je volgend jaar wel succesvol bent!  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vTA1bfmNB023EBkXmX3SKuEAryAZkblCrU5sABsLnmxUMk0zVDUwSUpFUTlMUkpGMTgyQ1BLOFY5Sy4u


Blijf je de komende weken inzetten! Een positief advies blijft positief als je laat zien dat je 

gemotiveerd bent en inzet toont. Een twijfelachtig advies kan positief worden als je nog even je 

schouders eronder zet! 

 

DEFINITIEF ADVIES 

Op 30 juni, krijg je bericht van je mentor met het definitieve advies. Dit is een advies voor 

volgend schooljaar: waar start je in augustus? De 4 mogelijkheden op een rijtje: 

1. Doorgaan naar het volgende leerjaar op dezelfde afdeling. 

2. Doubleren. 

3. Doorstromen naar het volgende jaar op een andere afdeling binnen het Sint-Janslyceum of 

op een andere school. 

4. Het handhaven van een al eerder dit schooljaar genomen besluit. Dit besluit is genomen in 

samenspraak met de mentor/leerlingcoördinator, leerling en ouders en eventueel al eerder 

vastgelegd in een contract.  

 

Het advies wordt met jou en je ouders besproken. We proberen het tijdens dit gesprek eens te 

worden met elkaar. In elk geval staat jouw belang voorop!  

 

Voor je ouders 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. U bent het eens met het definitieve advies of u bereikt overeenstemming tijdens het 

gesprek.   

2. U bereikt geen overeenstemming over het definitieve advies en u beslist tegen het advies in, 

uw eigen keuze te volgen. In dat geval is het belangrijk om te weten: 

- Dat uw kind het volgende schooljaar afmaakt in het leerjaar en op de afdeling waarvoor 

u kiest. 

- Uw zoon of dochter stelt een plan van aanpak op en levert dit plan vóór 6 juli in bij de 

mentor.  

 

Mocht je na het lezen van deze brief vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je mentor 

of leerlingcoördinator.  

 

We hopen op een zinvolle, veilige en fijne afsluiting van dit schooljaar! 

 

Een hartelijke groet, 

namens het managementteam 

 

Paulien Pierro 

directielid leerlingzaken en communicatie 

  


