ONTHEFFINGSREGELING TWEEDE MODERNE VREEMDE TAAL (ATHENEUM)
In de bovenbouw van het atheneum is een tweede moderne vreemde taal verplicht in het
gemeenschappelijk deel (op het gymnasium is dat Grieks of Latijn). In het examenbesluit is
geregeld dat een school onder bepaalde omstandigheden een atheneumleerling een
ontheffing kan verlenen voor de tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk
deel. Het bevoegd gezag kan de leerling vrijstellen van het onderwijs in de tweede moderne
vreemde taal op grond van één van de volgende criteria:
1. De leerling heeft een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op taal (o.a. dyslexie)
of een zintuiglijke stoornis met effect op taal (o.a. slechtziendheid). Daarover is op
school een verklaring van een orthopedagoog / psycholoog met BIG-registratie
aanwezig.
2. De leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal.
3. De leerling volgt onderwijs in het profiel N&T of het profiel N&G en het onderwijs in de
taal verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding.
Hiernaast dient het volgende van toepassing te zijn:
● er is (in het verleden) hulp geweest vanuit bijvoorbeeld de RT op school of vanuit
professionele begeleiding buiten school en
● de leerling heeft zich op school én thuis optimaal ingezet door compenserend te
werken.
Voor de N-profielleerlingen die onder bepaling 3 vallen, geldt ook nog het volgende:
● in de derde klas is voor de gekozen profielvakken een positief advies gegeven en
● de overgangsvergadering aan het einde van 3vwo geeft het advies ontheffing toe te
kennen.
De ouders die, na overleg met vakdocenten, RT-begeleiding en mentor, denken dat hun kind
in aanmerking komt voor een ontheffing, stellen samen met de RT-coördinator van de school
een op schrift gesteld verzoek op. Uit dit verzoek moet blijken op basis van welk criterium de
leerling ontheffing aanvraagt en dat de leerling compenserend gewerkt heeft. Dit laatste is
van belang, omdat anders niet met zekerheid gesteld kan worden dat de leerling de
ontheffing nodig heeft. De RT-coördinator zal dit aspect onderzoeken. Het verzoek dient
uiterlijk 17 maart 2017 binnen te zijn (tenzij de reden voor de aanvraag pas na deze datum
bekend wordt).
De afdelingsleider vwo bovenbouw beslist samen met de rector of de ontheffing wordt
toegekend. Zij stellen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Indien de
ontheffing wordt verleend, dient de leerling een extra examenvak te volgen.
De beslissing wordt niet eerder genomen dan bij de profielkeuze in het derde leerjaar. Er kan
geen vrijstelling verleend worden voor een tweede moderne vreemde taal in leerjaar 1,
leerjaar 2 of leerjaar 3. Het profiel Cultuur en Maatschappij kan bij een ontheffing voor een
tweede moderne vreemde taal niet worden gekozen. Een 5havo-leerling die de overstap wil
maken naar het vwo kan ook onder deze ontheffingsregeling vallen (hiervoor geldt de
uiterste aanvraagdatum van 1 mei 2017, conform de overstapregeling).
Deze ontheffingsregeling is vastgesteld door de schoolleiding op 23 juni 2014

