Nieuwsbrief 18 maart 2021
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds de zomer hebben we laten weten dat dit schooljaar de overgangsregeling gewoon
blijft gelden. Helaas is dit schooljaar door de covid-crisis, weer niet gelopen zoals we
hadden gehoopt. Door het (gedeeltelijk) sluiten van de school hebben we de lessen
grotendeels online moeten volgen. Gelukkig ging dat best goed.
Inhaalprogramma’s hebben we niet altijd volgens plan kunnen uitvoeren. Doordat we alle
leerlingen nu weer (deels) op school mogen ontvangen, ontstaan er weer meer
mogelijkheden om het schooljaar zo goed mogelijk af te ronden.
Duidelijke overgangsregels zijn belangrijk. Alleen op die manier kunnen we een goede
inschatting maken wat voor elke leerling haalbaar is na dit schooljaar. Vanwege de
bijzondere omstandigheden hebben we, in overleg met de
Medezeggenschapsraad, besloten om de overgangsregels voor schooljaar 20202021 enigszins te verruimen. In deze brief kan je lezen welke wijzigingen dat zijn en wat
de mogelijkheden zijn als het niet haalbaar is om over te gaan. We sturen deze brief nu
al op, zodat iedereen op tijd weet waar hij/zij aan toe is, en een eigen inschatting kan
maken wat haalbaar is. In deze brief is verder ook te lezen hoe we de rest van dit
schooljaar omgaan met toetsen in de onderbouw.
Met vriendelijke groet,
J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum &
Van Vredenburch College
Tijdelijke verruiming overgangsregeling in de onderbouw
Een leerling is in de onderbouw naar het volgende leerjaar bevorderd als:
• Hij maximaal 4 (in plaats van 2) tekorten heeft in alle gevolgde vakken, en;
• Hij in de kernvakken NE, EN en Wi maximaal 1 tekort heeft en het gemiddelde
van de onafgeronde eindcijfers van de kernvakken NE, EN en Wi minimaal een 6.0
is.
• Indien in het vmbo/mavo een profielvak gekozen wordt waarbij wiskunde niet
verplicht is, dan telt wiskunde niet mee als kernvak voor de overgang.
De regel ‘Het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken minimaal een
6.0 is, minus de vakken die een leerling eventueel laat vallen in het volgende
schooljaar’ vervalt dit schooljaar dus.
Er is een nieuwe tijdelijke regel bijgekomen:
• Alle klassikaal afgenomen toetsen van dit schooljaar moeten door iedere leerling
voor 25 juni 2021 zijn afgelegd (er moet dus altijd een resultaat staan). Bij
openstaande toetsen kan je niet overgaan.
• Als er sprake is van een profielkeuze mag je maximaal 1 tekort hebben in
de gekozen profielvakken.
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Daarnaast komt er in de onderbouw een laatste herkansing en/of inhaalmogelijkheid:
In juli is er een herkansingsweek gepland. In deze week kunnen leerlingen maximaal 5
toetsen herkansen of inhalen. Leerlingen kunnen maximaal 1 toets per vak inhalen of
herkansen.
We verwachten dat met deze versoepeling het mogelijk is om, met extra begeleiding en
ondersteuning door de school, eventuele achterstanden in te halen in het volgende
schooljaar.
Overgangsregeling in de bovenbouw
De overgangsregeling in de bovenbouw blijft ongewijzigd. In de voorexamenklassen
hadden we al een verruiming ingebouwd door extra herkansingsmogelijkheden te bieden.
We verruimen wel de mogelijkheid om te doubleren: Een leerling mag in zijn
schoolloopbaan maximaal 2 maal doubleren in plaats van 1 maal: 1 maal in de
onderbouw en 1 maal in de bovenbouw.
Aanpassing van het vakkenpakket in 3 mavo
De leerlingen in 3 mavo hebben nu 10 theorievakken. Deze vakken volgen ze normaal tot
het einde van het schooljaar. In maart maken de leerlingen een profielkeuze. De keuze
bepaalt in welke 6 of 7 vakken je examen gaat doen. Dit jaar, na het maken van de
profielkeuze, volgen de leerlingen de rest van het jaar enkel nog de vakken waarin ze
volgend schooljaar examen doen. Hierdoor kunnen de leerlingen meer aandacht geven
aan de examenvakken. Ook zal hierdoor de groep bij een aantal vakken kleiner worden,
waardoor leerlingen intensiever begeleidt kunnen worden. Waar mogelijk zullen we het
aantal uren per gekozen vak tijdelijk vergroten om je goed voor te bereiden op het
examen.
De andere bovenbouwklassen hebben deze keuze al gemaakt en volgen enkel nog lessen
voor vakken waar ze examen in doen. Voor de zak/slaagregeling in het examenjaar is er
landelijk tot een versoepeling besloten. Hierover zijn de leerlingen al geïnformeerd.
Als het niet lukt om over te gaan
Het zal ook met bovenstaande regelingen helaas niet altijd lukken om over te gaan. Dat
is in normale schooljaren niet anders. Van sommige leerlingen kunnen we nu al zien dat
een aantal zaken niet meer haalbaar zijn. Toch moeten we zorgen dat iedereen ook na
dit schooljaar op een kansrijke manier verder kan. Over al deze leerlingen gaan we het
gesprek voeren in de leerlingenbespreking. De docenten zullen per leerling bekijken wat
voor de leerling het meest kansrijke vervolgtraject is.
Er zijn hierin een aantal mogelijkheden:
• Het jaar overdoen.
• Overgaan, maar naar een andere afdeling (bijvoorbeeld van 3 havo naar 4
mavo).
• Niet overgaan, maar in een andere afdeling verder gaan (bijvoorbeeld van 2 mavo
naar 2 kader).
• Een vervolgtraject in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
De leerlingbespreking zal in maart plaatsvinden en neemt voor iedere leerling een
beslissing op basis van de resultaten (cijferlijst) op dat moment. In april, dus voor de
meivakantie wordt de beslissing met elke leerling (en zijn/haar ouders/verzorgers)
uitgebreid besproken.
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Van de meivakantie tot de zomervakantie zullen we de leerlingen die het betreft, gericht
begeleiden en voorbereiden op het vervolgtraject zodat iedereen in het nieuwe schooljaar
weer een goede start kan maken. Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via
hun mentor een uitnodiging voor dit gesprek.
Overige overgangscriteria
Alle overige overgangscriteria blijven gewoon van kracht. Deze zijn te vinden op de
website van de school: Overgangscriteria
Toetsen in de onderbouw
In de onderbouw wordt er tot de zomervakantie op drie manieren getoetst:
Tijdens 3 toetsweken op school
Tijdens 1 vast toetsmoment in de week op school
Tijdens online lessen
Tijdens de gewone lessen op school zal er in principe niet getoetst worden om ervoor te
zorgen dat de lessen zoveel mogelijk doorgaan. Ook zullen we, waar mogelijk, toetsen
samenvoegen zodat er minder toetsen hoeven worden afgelegd. We maken dus een
nieuwe toetsplanning die voor iedere leerling haalbaar zou moeten zijn.
In de periode tot de zomervakantie worden er twee toetsweken ingepland voor de
onderbouw. In de week van 29 maart t/m 2 april en in de week van 7 juni t/m 11 juni
vervallen alle lessen. Er wordt een toetsrooster gemaakt waarin alle onderbouwleerlingen
maximaal twee toetsen (proefwerken of practica) op een dag krijgen. Ook is er voor de
mavo-, havo- en vwo-klassen wekelijks één vast toetsmoment op school mogelijk. Dit is
dan op een andere dag dan de lesdag. Tijdens deze momenten wordt er getoetst, zodat
de lesmomenten echt voor uitleg kunnen worden gebruikt. Daarnaast blijven docenten
nog steeds online toetsen afnemen. Sommige toetsen of opdrachten zullen voor een
cijfer zijn dat meetelt voor de overgang. Andere toetsen geven leerling én docent
tussentijds een beeld van hoe goed de lesstof begrepen wordt.
Verder zijn er ook nog Cito-toetsen gepland voor alle onderbouwklassen. Deze toetsen
zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van het niveau van de leerlingen voor de
kernvakken.
Tot slot is er in juli nog een week waarin de leerlingen maximaal 5 toetsen kunnen
herkansen, als onderdeel van de aangepaste overgangsregeling. Meer informatie hierover
volgt later.
Toetsen in de bovenbouw
In de bovenbouw kunnen we niet veel aanpassingen doen omdat de
toetsen vaak onderdeel zijn van het examenprogramma. De toetsen konden in de
bovenbouw de afgelopen maanden bovendien gewoon doorgaan op school. Hierdoor is er
weinig vertraging ontstaan bij het afnemen van toetsen.
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