Amsterdam, 3 december 2021

Beste leerlingen, beste ouders,

De afgelopen twee schooljaren hebben wij gewerkt met aangepaste overgangsnormen. Dit is
ontstaan tijdens de Corona-periode. In het huidige schooljaar zullen wij weer werken met de
reguliere overgangsnormen. Deze overgangsnormen zijn te vinden op de website van de
school, https://www.het4egymnasium.nl/home/onderwijs/overgang/.

Pilot in leerjaren 2 en 4: voorwaardelijke overgang
In schooljaar 19/20 en schooljaar 20/21 was er de mogelijkheid om, in bepaalde gevallen, te
kiezen voor een voorwaardelijke overgang. In leerjaren 2 en 4 willen we kijken of deze
manier van werken kunnen voortzetten.
De reguliere overgangsnormen blijven van kracht. Als een leerling voldoet aan de
bevorderingsnorm dan is de leerling regulier bevorderd. Als een leerling niet voldoet aan de
bevorderingsnorm dan beslist de docentenvergadering aan het eind van het schooljaar over
de bevordering.
Als een leerling door de docentenvergadering niet wordt bevorderd, dan kunnen ouders en
leerling ervoor kiezen om toch geplaatst te worden in het volgende leerjaar. Dit noemen we
een voorwaardelijke overgang. Hier mag alleen voor gekozen worden als een leerling niet
eerder een leerjaar bij ons heeft gedoubleerd (of om een andere reden het leerjaar niet mag
doubleren). Voor de duidelijkheid: dit geldt alleen aan het eind van jaarlagen 2 en 4.
Wordt een leerling voorwaardelijk geplaatst in het volgende leerjaar dan wordt er aan het
eind van het kalenderjaar (na de eerste toetsweek) opnieuw over deze leerling vergaderd.
De docentenvergadering beslist dan of die voorwaardelijke plaatsing wordt omgezet in een
reguliere bevordering of dat de leerling wordt teruggeplaatst naar het vorige leerjaar.

Waarom geen pilot in leerjaren 1, 3 en 5?
De pilot gaat plaatsvinden in leerjaren 2 en 4. In de andere leerjaren zijn er verschillende
redenen waarom we de pilot niet ook daar laten uitvoeren. Ik wil die redenen hier graag
nader toelichten.
In leerjaar 1 willen wij bevestigen dat de keuze voor het gymnasium de juiste is. Als de
docentenvergadering beslist dat een leerling bevorderd wordt naar leerjaar 2, geven wij de
boodschap “je zit bij ons op de goede plek, wij denken dat je hier je diploma kunt halen”.

Als deze beslissing door een voorwaardelijke overgang pas in november of december wordt
genomen, is terugplaatsing naar leerjaar 1 of overstappen naar een andere school
onmogelijk. Een leerling verliest op deze manier één schooljaar, en met enige pech zelfs
twee schooljaren, voordat er weer voortgang wordt geboekt. Dit vinden wij niet in het
belang van de leerling.
In leerjaar 3 worden de kerndoelen afgerond. Een mogelijkheid om voorwaardelijk te kunnen
worden geplaatst in leerjaar 4 zorgt ervoor dat een leerling niet alle kerndoelen afgerond
hoeft te hebben om uiteindelijk toch bevorderd te worden. We bieden die mogelijkheid
daarom niet.
In leerjaar 5 is een leerling al volop bezig met het examenprogramma. Een voorwaardelijke
plaatsing in leerjaar 6 is wettelijk niet toegestaan en kunnen we dus ook niet aanbieden.

Tenslotte
We hopen jullie via deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de overgangsnormen
die dit schooljaar zullen gelden.

Met vriendelijke groet, mede namens Antoinette Dobbelmann,

Jeroen Bergamin
Rector

