
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij 
 
 

Hoe groot zijn de klassen? 
In een klas zitten maximaal 32 leerlingen. 
 
Hoeveel uur per week hebben brugklassers havo/vwo les? 
Leerlingen van de brugklassen havo/vwo, atheneum en gymnasium hebben per week 
33 uur les. 
 
Hoeveel uur per dag zijn leerlingen van de brugklassen atheneum en 
gymnasium bezig met huiswerk? 
Dat verschilt erg per leerling. Gemiddeld ligt dat rond anderhalf uur per dag. 
 
Kunnen leerlingen van Were Di huiswerkbegeleiding krijgen? 
Ja, leerlingen kunnen daarvoor terecht bij HBS huiswerkbegeleiding (meer info op 
http://www.hbshuiswerkbegeleiding.nl of bij Cordaad Welzijn (meer info via 
micheldomen@cordaadwelzijn.nl.  
Aan het deelnemen aan huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden.  
HBS huiswerkbegeleiding geeft huiswerkbegeleiding bij Were Di. Cordaad Welzijn 
geeft de huiswerkbegeleiding op locaties in  Valkenswaard en Dommelen.   Meer info: 
http://weredi.nl/begeleiding-zorg/huiswerkbegeleiding 
 
Krijgen leerlingen tijdens de mentorlessen studiebegeleiding? 
Ja, ze leren hoe ze moeten leren. Verder leren ze plannen, organiseren en 
samenvatten. De leerlingen leren ook hoe ze het best woordjes kunnen leren.  
 
Wanneer krijgen brugklassers scheikunde? 
Brugklassers krijgen in de derde klas scheikunde. 
 
Start Were Di met tweetalig onderwijs? 
Dat is voorlopig niet het geval. We zien wel kansen hiervoor maar er zijn nu geen 
concrete plannen daarvoor.   
 
Op welk niveau krijgen brugklassers van havo/vwo les? 
Op havoniveau. 
Waarom krijgen brugklassers havo/vwo niet in een aantal vakken les op vwo-
niveau? 
Wij vinden dat leerlingen met havoadvies mooie cijfers voor alle vakken moeten 
kunnen halen. 
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Als een leerling start in vmbo-GT (niet de dakpanklas vmbo/havo) kan hij dan 
nog overstappen naar havo2? 
Ja, als de leerling uitstekende resultaten behaalt, kan dat. De mentor en teamleider 
bespreken de mogelijkheden daarvoor.  
 
Is het zo dat als de cijfers niet hoog genoeg zijn de leerling snel kan worden 
teruggeplaatst? (bijvoorbeeld van havo naar vmbo-GT)  
Were Di hanteert onderstaande regels Bevorderingsbeleid. Er zijn ook regels voor 
opstromen.   
Kijk voor alle informatie in de schoolgids (hoofdstuk 6)  op de site. Of klik:  
http://weredi.nl/schoolgids/6-cijfers-en-bevordering  
Bevorderingsbeleid: 
Algemene bevorderingsnorm Automatisch bevorderd:  bij twee of minder 
verliespunten.  (een 3 geeft drie verliespunten, een 4 twee, een 5 één).  
Automatisch afgewezen: a.  bij zes of meer verliespunten over het hele rapport.  b. 
havo/vwo: bij vier of meer verliespunten, waarvan twee of meer    verliespunten bij 
Nederlands, Engels of wiskunde.  c. voor 3 havo/vwo geldt bovendien: bij drie of meer 
verliespunten in de   gekozen examenvakken, inclusief Nederlands, Engels, 
wiskunde.  
Overige leerlingen komen in bespreking. In de bespreking laat de rapportvergadering 
zich leiden door de volgende richtlijnen: • Een inschatting van de kans van slagen in 
het volgende leerjaar van de (gekozen) schoolsoort. • Het aantal verliespunten. • De 
spreiding van de verliespunten. • Niet-cijfermatige gegevens. • In keuzejaren: het 
aantal verliespunten voor gekozen examenvakken. • In de bovenbouw, waar 
beoordelingen deel uitmaken van het Schoolexamen: de slaag-/zakregeling van het 
Eindexamen.  
 
Opstromen:  
Algemene norm voor opstroom Alle (reguliere) opstroommogelijkheden staan 
beschreven in het schema in hoofdstuk 2. Automatisch toelaatbaar indien wordt 
voldaan aan drie eisen: • geen verliespunten; • een 7,5 gemiddeld over het hele 
rapport; • een 8 gemiddeld voor de talen en wiskunde. In alle andere gevallen vindt 
bespreking plaats. Richtlijn voor bespreking is de kans van slagen in de gekozen 
schoolsoort. Bovenstaande opstroomnorm geldt alleen voor de opstroom van 
vmbo/havo 1 naar havo 2 en voor de opstroom binnen het vmbo van klas 1 naar 
2.   6.2.2.2 Opstroom binnen havo/vwo  Bij bevordering van 1 havo-vwo naar 2 vwo 
en van 1 vwo naar 2 gymnasium geldt de volgende regeling: Automatisch bevorderd 
indien: • gemiddelde van alle vakken minstens gelijk aan 7,3 èn • gemiddelde van 
Nederlands, Engels en wiskunde minstens gelijk aan 7,3; • geen onvoldoendes over 
de gehele lijst.  
Bespreking indien: • Gemiddelde van alle vakken tussen 6,9 en 7,3 en gemiddelde 
van Nederlands, Engels en  wiskunde minstens gelijk aan 7,3. Of: • Gemiddelde van 
Nederlands, Engels en wiskunde tussen 6,9 en 7,3 èn het gemiddelde van 
alle  vakken minstens gelijk aan 7,3. Of: • Gemiddelde van beide categorieën is 
minstens gelijk aan 7,3, maar er is een onvoldoende op de  lijst. 
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