
 

Leiderdorp, dinsdag 13 april’21 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Inmiddels hebben alle leerlingen uit drie mavo hun profielkeuze voor volgend schooljaar ingevuld. 

Alle leerlingen hebben vooralsnog 7 vakken gekozen. Zoals al besproken tijdens de 

voorlichtingsavond met de decaan, hebben we besloten om de leerlingen vervroegd hun profiel te 

laten kiezen. Op deze manier willen we er voor zorgen dat de leerlingen de laatste lesperiode na de 

meivakantie al hun tijd en energie aan hun eindexamenvakken kunnen besteden, zodat ze beter 

voorbereid het examenjaar ingaan. Daarom gaan we ook in de vrijgekomen tijd in het rooster extra 

tijd besteden aan Nederlands en studievaardigheden. Concreet betekent dit besluit het volgende: 

 

• Na de meivakantie verandert het rooster van de leerlingen flink: alleen de 7 grote vakken 

die gekozen zijn voor het examenjaar zullen in de roosters staan. Let op: 

Maatschappijleer, Godsdienst, Muziek en LO worden door alle leerlingen tot aan de 

zomervakantie nog gevolgd. 

• Tot aan de zomervakantie volgen alle leerlingen deze 7 vakken, in de laatste twee weken 

voorafgaand aan de zomervakantie, zullen alle leerlingen definitief beslissen of ze 

volgend jaar doorgaan met 6 of 7 vakken.  

• Nederlands: We hebben geconstateerd dat het niveau van leesvaardigheid van bijna alle 

leerlingen van drie mavo niet op het niveau is waar het moet zijn. Om te zorgen dat de 

leerlingen hier nog een inhaalslag kunnen maken, komt er in de periode van de 

meivakantie tot aan de zomervakantie een blok van 8 weken met extra les Nederlands, 

gericht op leesvaardigheid en tekstbegrip. Alle leerlingen uit drie mavo maken op 20 april 

een toets leesvaardigheid. Aan de hand van de resultaten worden de leerlingen 

ingedeeld in groepen. Leerlingen met een zware onvoldoende, leerlingen tussen de 5 en 

6 en leerlingen met een voldoende. Voor de leerlingen met een onvoldoende is het 

ondersteuningsprogramma voor Nederlands verplicht. Dit programma wordt speciaal 

voor onze school gemaakt, in samenwerking met Lector Studiebegeleiding en de lessen 

worden gegeven door een bevoegd docent Nederlands. Er zal aan het einde van deze 8 

weken extra les ook weer een meetpunt zijn in de vorm van een toets om zo de 

voortgang goed te monitoren.  

• Studievaardigheden: Er zullen twee dagdelen ingeroosterd worden in de periode na de 

meivakantie om aan de slag te gaan met studievaardigheden. Eén middag om aan de slag 

te gaan met mindmappen en één middag gericht op het eindexamenjaar en wat er 

daarin van de leerlingen verwacht wordt.  

• Deze vervroegde profielkeuze betekent natuurlijk ook dat de bevorderingsnormen aan 

het einde van het schooljaar anders zullen zijn: 

 



1. Alle leerlingen met 2 tekorten of minder (op basis van 7 vakken EN maatschappijleer): 

bevorderd naar 4 mavo. Let wel op: behalve de leerlingen die lager dan een 5 staan voor 

Nederlands. Die zijn automatisch bespreekgeval (gezien het feit dat kernvak Nederlands op 

het eindexamen niet lager mag zijn dan een 5). 

2. Alle leerlingen met 3 of 4 tekorten of lager dan een 5 voor Nederlands, zijn bespreekgeval.  

Voor zowel studievaardigheden als Nederlands geldt dat we deze ondersteuning in vier mavo zullen 

voortzetten voor de leerlingen die dat nodig hebben.   

 

Wij gaan ervan uit dat wij door het nemen van bovenstaande maatregelen, de leerlingen zo goed 

mogelijk voorbereid naar het examenjaar laten gaan. Mochten er vragen zijn over bovenstaande, dan 

hoor ik het uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het gehele mavo team, 

 

Christine Visser, 

Teamleider Mavo 


