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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   16 maart 2021 

Kenmerk: 202100294/GRO 

Betreft:  cijferstand rapport 2 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op basis van rapport 2 is uw zoon/dochter op dit moment helaas nog niet bevorderbaar naar 

2 of 3 mavo. Om bevorderd te kunnen worden naar 2 of 3 mavo mag een leerling niet meer 

dan 3 tekortpunten hebben, waarvan maximaal 1 tekortpunt voor de kernvakken. Daarnaast 

is een gemiddelde over alle vakken van een 6.0 vereist. Indien deze norm niet wordt gehaald 

dan vervolgt de leerling in principe zijn schoolloopbaan buiten Het Schoter. Het is op Het 

Schoter, zoals u wellicht weet, niet mogelijk om te doubleren in klas 1 en 2 mavo. Voor de 

precieze omschrijving van de bevorderingsnormen verwijs ik u graag naar de website van 

onze school: https://www.schoter.nl/beleidsstukken/ 

Om de leerlingen een steuntje in de rug te bieden, hebben we naast de reguliere lessen en 

mentoraatondersteuning een extra ondersteuningsprogramma opgezet. Dit om de leerlingen 

de gelegenheid te bieden een bevordering te realiseren en ervoor te zorgen dat op tijd 

gestart wordt met het maken van reparatie werkzaamheden. Van harte hopen we namelijk 

dat iedere leerling goede resultaten en zijn of haar diploma haalt op Het Schoter. U en de 

leerlingen hebben voor dit programma voor de kerstvakantie een uitnodiging gekregen.  

Wij vragen u om zich deze weken verder te oriënteren op mogelijk vervolg onderwijs. 

Daarnaast vragen wij u, om in samenspraak met de mentor, uw zoon/dochter alvast aan te 

melden op een school met vmbo-kader onderwijs. Dit om bij een ontoereikend derde rapport 

een plaats gegarandeerd te hebben. Scholen in de omgeving die vmbo-kader aanbieden 

zijn: Het Haarlem College, Het Spaarne College, Het Vellesan en het Technisch College 

Velsen.  

Uiteraard hoop ik van harte dat uw zoon/dochter wel de benodigde punten heeft gehaald bij 

het derde en beslissende overgangsrapport.  

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, horen wij 

dat uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost van het Kaar 

Conrector brugklas en 234mavo 

https://www.schoter.nl/beleidsstukken/

