Mijn kind zit in 1 of 2 mavo/havo en voldoet eind februari
niet aan de overgangsnorm, wat nu?
Signaal
Waarschijnlijk heeft u van ons een mail ontvangen waarin wij aangeven dat uw kind niet aan de
overgangsnorm voldoet. Wij versturen deze mail ieder jaar aan het einde van februari, zodat u,
uw kind en wij als school tijdig op de hoogte zijn van het mogelijk niet halen van de
overgangsnorm.
Vanaf dit moment is er nog voldoende tijd om samen afspraken te maken over hoe uw kind in
actie kan komen en zijn/haar resultaten weer op niveau kan brengen.
Dipje? of langere tijd meer dan 2 tekorten
Het kan zijn dat er sprake is van een klein dipje. Het kan ook zijn dat er al langere tijd sprake is
van tegenvallende resultaten. Het is belangrijk hierover met de mentor van uw kind te spreken
en, als nodig, samen een actieplan op te stellen.
Mogelijk van school
Op het Roland Holst bieden wij onderwijs aan op mavo, havo en vwo niveau. Een leerling die in
klas 1 of 2 mavo/havo niet bevorderd wordt, zet in de meeste gevallen zijn of haar
schoolcarrière voort op een andere school met een lager niveau.
Twee-sporen beleid
Vanaf het moment dat we met u en uw kind over de tegenvallende resultaten hebben
gesproken, hanteren wij als school een tweesporenbeleid. Dat houdt het volgende in:
Spoor 1: W
 e maken afspraken over het op orde brengen van de resultaten. We maken ook
afspraken over wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft en hoe we de vooruitgang in de
gaten houden. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat uw kind aan het werk gaat en ervoor
zorgt dat hij of zij aan het eind van het schooljaar bevorderd kan worden.
Spoor 2: W
 e maken afspraken over een “plan B”. Dat betekent dat u met uw kind op zoek gaat
naar een alternatief voor als het toch niet lukt om op het Roland Holst te blijven. U bezoekt
scholen die een KBL-stroom aanbieden en schrijft zich in op een andere school.
Effect van bezoek aan andere scholen
Onze ervaring is dat het bezoeken van andere scholen in veel gevallen leerlingen de motivatie
geeft om flink aan het werk te gaan. De meeste leerlingen hebben het naar hun zin op het
Roland Holst en willen graag blijven. Daarnaast ontdekken de leerlingen vaak, dat ook op een
andere school van een lager niveau hard gewerkt moet worden.

Wat soms ook gebeurt, is dat u met uw kind ontdekt dat een KBL-school veel beter past, dat uw
kind nieuwe mogelijkheden ontdekt en een plek vindt die beter past dan het Roland Holst. LET
OP: ook voor de overstap naar KBL zijn eisen aan de resultaten van leerlingen. Het blijft dus
noodzakelijk om tot en met het einde van het schooljaar inzet te tonen voor school.
Op tijd bezoeken
Wij vragen u om op tijd een tweede school uit te kiezen. Dit zorgt ervoor dat er nog keuze is in
de verschillende richtingen en scholen. Wanneer u wacht tot na de meivakantie of zelfs tot na
de overgangsvergadering is er een kans dat veel scholen geen plek meer hebben, omdat zij
andere zij-instromers hebben toegelaten.
Wat nu?
- Ga in gesprek met de mentor en met uw kind.
- Leg samen met de mentor en met uw kind voor beide sporen afspraken vast.
- Bezoek andere scholen. Voor namen van andere scholen kunt u kijken op de website van
de Gooise Gids. Eventueel kunt u de mentor van uw kind om advies vragen.
- Schrijf u in op een school. Mocht aan het eind van het schooljaar blijken dat de
inschrijving niet nodig is, dan kunt u die zonder problemen ongedaan maken.
- Houd ons op de hoogte van de vorderingen.

