Aan de leerlingen van leerjaar vwo 3 (en hun ouders)
Zaandam, 18 maart 2021
Betreft: aanpassing onderwijsprogramma in schooljaar 2020-2021
Beste leerlingen van vwo 3,
Enkele weken geleden informeerden we jullie over de gedeeltelijke heropening van onze
school per 1 maart. In deze brief praten we jullie bij over een belangrijke wijziging in het
onderwijsprogramma. Je krijgt de mogelijkheid per 6 april 2021 twee vakken die je volgend
jaar niet meer wilt volgen, versneld te laten vallen. Dat betekent dat je de online lessen voor
deze vakken niet meer hoeft te volgen en ook geen toetsen voor deze vakken hoeft te
maken. We vragen je deze brief goed door te lezen en met je ouders te bespreken. Op
maandag 22 maart om 12.30 uur organiseren we via het Team van vwo 3 een bijpraatsessie
waarin we ingaan op de vragen die deze brief bij je oproepen. In deze bijpraatsessie zullen
we ook bespreken hoe je de keuze aan ons door moet geven. Heb je vragen, dan verzoeken
we je die op te sturen naar de leerjaarbegeleider, mevrouw Hassemer, voor maandag 22
maart 12.00 uur.
Welke keuzes kan ik precies maken?
We vragen je voor eind maart te laten weten of je de optie voor een N-profiel aan het eind
van het schooljaar, tijdens de overgangsvergadering, nog open wilt houden. Afhankelijk van
je keuze heb je dan de mogelijkheid om de volgende vakken te laten vallen:
1) Kies je richting volgend jaar voor een N-profiel, dan kun je één taal (Frans, Duits, Latijn,
Grieks) en het vak aardrijkskunde laten vallen. De behaalde eindcijfers voor die vakken tellen
niet mee in het overgangsbesluit.
2) Kies je richting volgend jaar voor een M-profiel, dan kun je twee vakken laten vallen uit de
volgende rij: natuurkunde/physics, scheikunde, biologie. Eventueel kan je er ook voor kiezen
één taal (Frans, Duits, Latijn, Grieks) te laten vallen. De behaalde eindcijfers voor die vakken
tellen niet mee in het overgangsbesluit.
3) Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om slechts één vak te laten vallen, of alle vakken tot
het einde van het schooljaar te blijven volgen. We adviseren je dit te doen als je weinig extra
werkdruk ervaart, of als je keuze nog niet helemaal duidelijk is. Is je keuze nog niet duidelijk,
dan neem je contact op met mevrouw Hassemer.
Waarom biedt school mij de mogelijkheid om eerder vakken te laten vallen?
We willen met dit voorstel tegemoet komen aan de werkdruk die jullie ervaren door alle
wijzigingen in het onderwijsaanbod als gevolg van de coronacrisis. Het leerjaar waar je in zit,
vwo 3, is een schooljaar waarin het docententeam een beslissing neemt of je de bovenbouw
aankunt. We verwachten met dit voorstel de werkdruk enigszins te verlichten en daarmee jou
in staat te stellen meer tijd te hebben voor het bijhouden van en voorbereiden op de vakken
die je nog wel moet volgen en die meetellen voor de overgang.

Wat betekent dit voor de overgangsvergadering aan het einde van het schooljaar?
Aan het einde van het jaar besluit het docententeam op basis van de overgangsnormen of je
bevorderd wordt naar vwo 3. De vakken die je tot het einde van dit schooljaar volgt, worden
allemaal meegewogen in deze beslissing.
Afhankelijk van de keuze die je maakt, ziet de procedure er als volgt uit:

1) Je kiest voor een N-profiel
Stap 1: Het docententeam beslist of je bevorderd wordt naar vwo 4 in het N-profiel.
In het geval van afwijzing, volgt stap 2: het docententeam beslist of je geclausuleerd
bevorderd wordt naar vwo 4 in een M-profiel.
In het geval van afwijzing, volgt stap 3: het docententeam beslist of je een positief advies
krijgt naar havo 4 in een N-profiel.
In het geval van afwijzing volgt stap 4: het docententeam beslist of je een positief advies
krijgt naar havo 4 in een M-profiel.
In het geval van afwijzing moet je doubleren in leerjaar 3.

2) Je kiest voor een M-profiel
Stap 1: Het docententeam beslist of je bevorderd wordt naar vwo 4 in een M-profiel.
In het geval van afwijzing volgt stap 2: Het docententeam beslist of je een positief advies
krijgt voor een overstap naar havo 4 in een M-profiel.
In het geval van afwijzing moet je doubleren in leerjaar 3.
Als ik eind maart kies voor een N-profiel, kan ik dan nog switchen naar een M-profiel?
Dit is beperkt mogelijk, afhankelijk van de vakken die je laat vallen. Het kan ook zijn dat het
docententeam je wel bevordert naar vwo 4, maar alleen in een M-profiel en niet in een Nprofiel.
Als ik eind maart kies voor een M-profiel, kan ik dan nog switchen naar een N-profiel?
Die mogelijkheid wordt uitgesloten als je eind maart kiest voor het M-profiel.
Tot ziens bij de bijpraatsessie op maandag 22 maart om 12.30 uur!
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