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Aan alle ouder(s)/verzorger(s)

van leerlingen uit het 1ste en 2e leerjaar

Datum

Betreft

19 februari 2021

Stand van zaken

Kenmerk

E-mail

DK/AvB/19-02-2020

info@hubertusberkhoff.vova.nl

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit het 1ste en 2e leerjaar,

Sinds half december volgen wij de coronarichtlijnen van het RIVM en geven wij onderwijs op
afstand. Met deze brief informeren wij u over de planning voor komende periode.
Stand van zaken
Wij vinden het belangrijk om transparant te blijven over de voortgang van uw kind. Om deze reden
zal de mentor u in de week van 15 maart uitnodigen om op basis van de huidige cijferinformatie de
stand van zaken te bespreken. In de tweede klas wordt besproken op welk niveau de leerling,
gezien de huidige resultaten, zich bevindt. Dit is ter voorbereiding op het definitief besluit dat na het
derde rapport door het docententeam genomen wordt.
In de tweede lesperiode zijn er door de lockdown minder toetsen afgenomen. Daarom bespreken
we ook de inzet- en het gedragscijfers van de leerling van afgelopen periode. Deze cijfers kunnen
een indicatie geven van de voortgang van de leerling. Indien nodig zal de mentor samen met u en
de leerling na de meivakantie nogmaals de stand van zaken doornemen om de vorderingen te
bespreken.
Overgangsnormen
In de ouderbrief van december hebben wij u geïnformeerd over aanpassingen in de
overgangsnormen. Deze overgangsnormen worden momenteel door de medezeggenschapsraad
bekeken. In verband met de coronamaatregelen hebben wij een aangepaste overgangsnorm voor
de onderbouw. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.
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9 juni 2017

201706-0083

Maatschappelijk stage
In de tweede klas gaan de leerlingen op een maatschappelijke stage. Deze stage houdt in dat de
leerlingen voor een week een bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld te helpen in
een verzorgingshuis, op een basisschool of op een kinderboerderij. Tegenwoordig is het moeilijk
vanwege de coronamaatregelen om deze locaties binnen te komen. Om deze reden is besloten om
deze stage dit schooljaar niet door te laten gaan.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met
de mentor.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw D. Kuipers
Teamleider onderbouw
Hubertus & Berkhoff
info@hubertusberkhoff.vova.nl

Bijlage: aangepaste overgangsnormen schooljaar 2020 -2021
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