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Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klassen 1 en 2,

Binnen de onderbouwafdeling is een aantal afspraken gemaakt die vanaf het nieuwe jaar ingaan. Door

middel van deze brief stellen wij u hiervan alvast op de hoogte.
Overgangsnormen
Afgelopen maanden hebben wij met een werkgroep de huidige overgangsregeling doorgenomen
en waar nodig aangepast. Begin 2021 leggen wij de herziende versie van de overgangsnormen
voor aan de medezeggenschapsraad. Na goedkeuring vanuit de MR zullen wij deze
overgangsnormen ook delen met u.
Sanctieladder
Zoals elk jaar maken we ons zorgen over de schoolhouding en voortgang van sommige leerlingen.
Daarom zullen wij vanaf januari 2021 strikt toezien op leerlingen die regelmatig de les uitgestuurd
worden. Om deze reden hebben wij een sanctieladder ingezet.
Dit betekent dat de leerling, die na 1 januari 2021 vaker dan vier keer de les uitgestuurd wordt, een
gesprek met de mentor en de ouders krijgt. Wanneer het aantal uitstuurincidenten blijft toenemen,
kan het een blokrooster en daarna zelfs een interne tot externe schorsing tot gevolg hebben.
Inhaalprocedure
Vanaf januari 2021 hebben wij extra inhaalmomenten gecreëerd. Elke woensdag- en
donderdagochtend (van 8:15 - 8:45 uur) hebben de leerlingen uit de eerste en de tweede klas de
gelegenheid om hun toets in te halen. Dit vindt plaats in lokaal 2.12. De docent en de leerling
maken hiervoor een afspraak.
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Hubertus & Berkhoff

Daniëlle Kuipers, teamleider onderbouw
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