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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   29 maart 2019 

Kenmerk: 18190287/KAR 

Betreft:  Vervroegd laten vallen van het vak Duits 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Binnen enkele weken zal mevr. Bada met zwangerschapsverlof gaan. Er wordt momenteel 

gekeken naar de mogelijkheden voor het opvangen van haar lessen. Voor de leerlingen van 

3 mavo is hieruit het volgende voorstel gekomen. Leerlingen die het vak Duits aan het einde 

van dit schooljaar laten vallen krijgen de mogelijkheid om dat al bij de meivakantie te doen. 

 

Zo krijgen deze leerlingen de mogelijkheid aangeboden om meer rust en ruimte te creëren in 

hun rooster om zich goed te kunnen richten op de overige vakken. Aan het vroegtijdig laten 

vallen van het vak Duits zijn enkele voorwaarden verbonden, te weten: 

 

Voorwaarden: 

- Uw zoon/dochter helemaal bij is voor het vak Duits en er geen onafgerond werk meer 

open staat. 

- U als ouder akkoord gaat met het cijfer dat op 19 april in magister staat. Dit cijfer 

wordt als eindcijfer meegenomen tijdens de overgangsvergadering aan het einde van 

het schooljaar. 

- Uw zoon/dochter hiermee de kans laat vallen om Duits alsnog op te nemen in zijn of 

haar vakkenpakket. 

 

Mocht u geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid, zal uw zoon/dochter Duits blijven 

volgen volgens rooster. Uw zoon/dochter is zich er dan tevens van bewust dat we dan 

werken met het gemiddelde eindcijfer voor het vak Duits aan het einde van het schooljaar. 

Tussen de meivakantie en eindvergadering kunnen leerlingen niet met terugwerkende kracht 

gebruik maken van bovenstaande voorstel. 

 

Indien u gebruik wilt maken van dit voorstel ontvang ik graag van u voor vrijdag 

vrijdagmiddag 5 april een getekende brief waarin u uw akkoord geeft. 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Joost van het Kaar,  
teamleider brugklas, 234 mavo. 


