Aan de ouders van de leerlingen in klas 1
(regulier)

Valkenswaard, 16 juni 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Door de omstandigheden in dit schooljaar heeft niet elke leerling kunnen laten zien wat voor hem/haar
het beste vervolgtraject is. Voor de leerlingen die dit betreft, willen we in leerjaar 2 een aantal
kansklassen samenstellen. In principe gaat dit om één kansklas voor elk van de combinaties vmbo b-k,
vmbo k-gt en vmbo gt-havo. In deze kansklassen zal er onder andere extra aandacht zijn voor het
plannen en organiseren van de leertaken.
Specifiek voor vmbo b-k:
1. De lessen worden verzorgd vanuit de bk lesmethode.
2. Docenten die de lessen verzorgen aan deze groep leerlingen, weten wat het hogere
schoolniveau (k) inhoudt en wat het van de leerling vraagt.
3. Bij een te gering aantal leerlingen om een klas te formeren zullen de leerlingen uit de
kansgroep, door differentiatie in een basisklas, hun lessen aangeboden krijgen. Deze leerlingen
worden allen in dezelfde klas geplaatst.
Specifiek voor vmbo k-gt:
1. De lessen worden verzorgd vanuit de kgt lesmethode.
2. Docenten die de lessen verzorgen aan deze groep leerlingen, weten wat het hogere
schoolniveau (gt) inhoudt en wat het van de leerling vraagt.
3. Bij een te gering aantal leerlingen om een klas te formeren zullen de leerlingen uit de
kansgroep, door differentiatie in een kaderklas, hun lessen aangeboden krijgen. Deze
leerlingen worden allen in dezelfde klas geplaatst.
Specifiek voor vmbo gt – havo:
1. De lessen worden verzorgd vanuit de havo lesmethode.
2. Indien in januari (of later) het besluit wordt genomen dat een leerling door zal gaan naar vmbogt3 wordt deze leerling vanaf dat moment daarop voorbereid en zal hij/zij daarvoor een
aangepast programma gaan volgen. Dit besluit wordt genomen na overleg tussen leerling,
ouders en school.
3. Bij een te gering aantal leerlingen om een klas te formeren zal gezocht worden naar een
passende oplossing voor deze groep.
Uit het voorlopige advies en de gesprekken die u met de mentor heeft gevoerd, kan blijken dat er nog
twijfel is over het juiste vervolgniveau voor uw zoon/dochter. Indien u de wens heeft dat hij/zij volgend
schooljaar in een kansklas wordt geplaatst, dan kunt u dit aangeven bij de mentor. Ook vanuit het
docententeam kan een leerling worden voorgedragen voor de kansklas. Tijdens de
overgangsvergaderingen beslist de vergadering uiteindelijk of uw zoon/dochter in een kansklas wordt
geplaatst.
We vertrouwen erop hiermede een passende oplossing in de huidige situatie te bieden.
Met vriendelijke groet,
K. (Karin) Janssen-Knabben, jnk@sgweredi.nl
D. (Daan) Vellinga, vll@sgweredi.nl
teamleiders brugklas

