Op- en afstroombeleid 2021-2022
Opstroom
Alle mogelijkheden voor opstroom, binnen de afdelingen niet zijnde Were Di Drie, staan beschreven in
het onderstaande schema.
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Vanuit de brugklas spreken we niet meer van opstroom, omdat daar door middel van determinatie
wordt vastgesteld welk type onderwijs het meest geschikt is voor de leerling. In de volgende gevallen
gelden er bijzondere regels.

Drempelloos van basisberoepsgericht naar kaderberoepsgericht.
Een leerling mag, na het behalen van zijn basisberoepsgerichte leerweg diploma, instromen in leerjaar
4 van de kaderberoepsgerichte leerweg onder de volgende voorwaarden:.
1. De leerling doet examen in dezelfde vakken op kaderberoepsgericht niveau.
2. Keuzevakken binnen het beroepsgerichte vak kunnen gewisseld worden.
3. De leerling krijgt altijd een advies vanuit de lesgevende docenten, op basis van resultaten,
leertaakgedrag, motivatie en werkhouding. Hoewel ook leerlingen met een negatief advies
kunnen doorstromen, raden wij dit af.
4. De leerling volgt in de periode na het eindexamen tot aan de zomervakantie een
aansluitprogramma (indien nodig).
5. Maatschappijleer 1 moet op kaderniveau afgesloten worden
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Doorstroom van 4 vmbo tl en gl naar 4 havo.
Elke leerling die is geslaagd voor het examen vmbo tl of gl, kan doorstromen van 4 vmbo tl of gl naar
4 havo als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:
1.
2.

3.

Het profiel op vmbo tl of gl sluit aan op het gekozen profiel op havo.
De leerling neemt deel aan alle onderdelen van het doorstroomtraject dat de school aanbiedt.
Het traject bestaat uit:
•
Het volgen van extra lessen wiskunde.
•
Het volgen van extra lessen begrijpend lezen, analyseren en woordenschat vergroten.
•
Het voeren van gesprekken met de mentor en op verzoek met de decaan
De leerling behaalt zijn vmbo tl of gl diploma met een extra (7e) vak *.

Drempelloos van 5 havo naar 5 vwo
De school biedt een drempelloze overgang aan van 5 havo naar 5 vwo. Dit betekent dat elke leerling
die een havo diploma op Were Di of elders heeft behaald, of verwacht te behalen, kan doorstromen.
Hier zijn twee voorwaarden aan verbonden:
1. Het profiel op havo moet aansluiten bij het profiel op vwo.
2. De leerling heeft een tweede moderne vreemde taal in zijn havo profiel.

Maatwerk
In alle andere gevallen wordt er per leerling gekeken wat het beste is.

Afstroom
Een leerling stroomt af als daar volgens de regels van het bevorderingsbeleid aanleiding toe is.
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