Addendum doorstroomnormen 20-21

Beste lezer,
Dit is een addendum op de huidige, vigerende doorstroomnormen 20-21. Deze
doorstroomnormen zijn opgesteld in verband met de verschillende lockdowns naar
aanleiding van de Covid-19 pandemie. Door de lockdown van eind december 2020 t/m begin
maart 2021 is het nodig om deze doorstroomnormen te verruimen. De doorstroomnormen
blijven geldig, maar worden aangevuld met onderstaande normen.
ONDERBOUW / aangepast doorstroomkader
1) Toetsweek 3 en 4 gaan door voor alle klassen, dus ook voor de brugklas.
2) Elk vak neemt tot de zomervakantie maximaal twee toetsen af (fysiek of online) die
een beeld geven van de doorstroommogelijkheden van de leerling.
Deze toetsen/proefwerken worden in de toetsweken afgenomen. Aan de vaksecties
komt het verzoek om de toetsen/proefwerken dusdanig vorm te geven dat inzicht
gegeven kan worden in de doorstroommogelijkheden van leerlingen, uiteraard in
billijkheid tot de online lessen en lesstof die in periode 3 en 4 is behandeld. SO’s
vallen hier niet onder. Mocht een vak hierdoor in de problemen komen, dan kan de
vaksectie in overleg met het MT een passende oplossing zoeken.
3) Indeling en weging periodes schooljaar 2020 -2021:
De vakgroepen zorgen voor een dusdanige weging van cijfers dat de resultaten
behaald in de periode na 8 maart tenminste twee keer zo zwaar wegen als de cijfers
behaald in de periode voor 8 maart.
4) Elke leerling mag een extra onvoldoende in de kernvakken van de onderbouw (zie
doorstroomnormen www.capellensg.nl) behalen. Deze onvoldoende hoeft niet te
worden gecompenseerd.
-

In klas 3 mag deze extra onvoldoende niet gehaald worden op een van de vakken die
in het volgende jaar gevolgd zullen worden.

5) Indien de leerling niet voldoet aan de doorstroomnorm, dan geldt het volgende:
- De docenten geven adviezen in kolom SOMtoday: leerling kan doorstromen/kan niet
doorstromen. Instructie over het geven van deze adviezen volgt.
6) Indien het docententeam (kernvakken en niet-kernvakken) aangeeft dat de leerling
niet kan doorstromen, bepaalt de commissie (desbetreffende mentoren, decaan,
leerlingenbegeleider en leerlingcoördinator). Vóór deze vergadering wordt door de
mentor contact opgenomen met de leerling en ouder. Tijdens de
commissievergadering komen onder andere de volgende punten aan bod:
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a)
b)
c)
d)

Informatie docenten
Opbrengsten uit de gesprekken met leerling en ouder
Schoolloopbaan
In klas 3: het door de leerling gekozen profiel

De commissie bepaalt waar de leerling geplaatst wordt.
7) Voor de dakpanklassen gelden de huidige doorstroomnormen zoals ze op de website
staan. (klik HIER) Daarnaast:
- mag elke leerling een extra onvoldoende in de kernvakken van de onderbouw
behalen. Deze onvoldoende hoeft niet te worden gecompenseerd;
- bepaalt de commissie (desbetreffende mentoren, decaan, leerlingbegeleider en
leerlingcoördinator) voor leerlingen in de bespreekzone de uiteindelijke plaatsing.
Voorafgaand aan de commissievergadering wint de mentor advies in bij de
lesgevende docenten.
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BOVENBOUW / aangepast doorstroomkader

1) Toetsweek 3 en 4 gaan door voor alle klassen.
2) Doorstroming op basis van:
- Voldoet de leerling aan de doorstroomnorm (klik HIER), dan is hij/zij over naar het
volgende leerjaar.
- Elke leerling mag (aansluitend bij de huidige aanpassingen van de slaag/zakregeling)
twee tekortpunten extra staan met uitzondering van de kernvakken Ne, Eng en Wi
(havo/atheneum). Bij TL (mavo) en GL geldt dit voor de kernvakken Ne en Eng. Deze
twee tekortpunten hoeven niet te worden gecompenseerd.
3a) Indien de leerling niet voldoet aan de doorstroomnorm, dan geldt het volgende:
- adviezen docenten in kolom SOMtoday: leerling kan doorstromen/kan niet
doorstromen.
3b) Indien het docententeam (kernvakken en niet-kernvakken) aangeeft dat de leerling
niet kan doorstromen, dan bepaalt de commissie (desbetreffende mentoren, decaan,
leerlingenbegeleider en leerlingcoördinator), waarbij er vóór de vergadering door de
mentor contact wordt opgenomen met de leerling en ouder.
Tijdens de commissievergadering komen onder andere de volgende punten aan bod:
a) Informatie docenten
b) Opbrengsten uit de gesprekken met leerling en ouder
c) Schoolloopbaan
- Voor de leerling die niet kan doorstromen, wordt door de commissie bepaald waar
hij/zij geplaatst wordt.

