Tilburg, 20 april 2015

Kenmerk: ASP/MVD/1415

Onderwerp: Pilot Zomerschool 4
HAVO

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Dit schooljaar zijn we van plan om te gaan deelnemen aan de landelijke pilot
“Zomerscholen VO”, samen met onze zusterschool het Koning Willem II College in
Tilburg. De interventie Zomerscholen is erop gericht om het aantal zittenblijvers terug te
dringen en de onvertraagde doorstroom naar het eindexamen te bevorderen. Landelijk
onderzoek naar eerdere pilotjaren wijst uit dat zomerscholen effectief zijn tegen
zittenblijven, ook op langere termijn. Zie voor meer informatie: www.zomerscholenvo.nl
Indien de aanvraag wordt goedgekeurd en de subsidie wordt toegekend, doen wij deze
pilot op het Beatrix College in de afdeling 4 HAVO. De Zomerschool wordt grotendeels
uitgevoerd door een externe organisatie. De locatie is op het Beatrix College.
De Zomerschool vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie 2015: week 35. De
leerlingen die in aanmerking komen voor de Zomerschool, werken dan van maandag 24
t/m vrijdag 28 augustus a.s. tussen 09.00 uur – 16.30 uur op school.
Om te mogen deelnemen aan deze pilot Zomerschool, dienen leerlingen te voldoen aan
de volgende criteria en voorwaarden:
- De leerling mag niet eerder hebben gedoubleerd in 3 of 4 HAVO.
- Hij/Zij moet volledig beschikbaar zijn gedurende bovenstaande periode.
- De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) maken een bewuste keuze voor de
Zomerschool. Zij tekenen daarvoor een individueel contract.
- Het gaat uitsluitend om leerlingen die in de eindrapportvergadering niet worden
bevorderd naar 5 HAVO en die wel direct bevorderd zouden zijn naar 5 HAVO
indien zij voor één of ten hoogste twee onvoldoende vakken een voldoende
overgangscijfer zouden hebben. NB: Zie het PTA van 4 HAVO voor de
overgangsnormen.
De leerlingen die deelnemen aan de Zomerschool werken aan één of maximaal twee van
hun (nog) onvoldoende vakken. Daarbij hebben de kernvakken (Nederlands, Engels,
wiskunde) voorrang op de niet-kernvakken. Daarnaast wordt er in de Zomerschool
aandacht besteed aan studievaardigheden. De week wordt afgesloten met een of
meerdere toetsen.
De school bepaalt aan welke vakken de leerling gaat werken, wat precies de opdrachten
zijn en welke toetsen en/of schoolexamenonderdelen (SE) gemaakt moeten worden. Ook
de normering wordt door de school vastgesteld.

Voorafgaand aan de Zomerschool is voor iedere deelnemer precies duidelijk welke
resultaten hij/zij moet behalen om alsnog te kunnen overgaan naar 5 HAVO. Deze
afspraken en overgangseisen worden vermeld in het individuele contract.
De (eind)correctie van de toetsen wordt gedaan door docenten van het Beatrix College.
De uiteindelijke beslissing over de bevordering wordt genomen door de leshuisleiding
HAVO/atheneum Bovenbouw. Dit besluit zal uiterlijk worden genomen en medegedeeld
op maandag 31 augustus a.s.
Indien een leerling wordt bevorderd naar 5 HAVO, dan worden de tijdens de Zomerschool
behaalde resultaten verwerkt in de schoolexamencijfers (NB: de school bepaalt op welke
wijze dat gebeurt). Als een leerling toch doubleert, is dat niet het geval.
Wij hebben positieve verwachtingen van de pilot Zomerscholen op het Beatrix College. Na
afloop van deze pilot zullen we uiteraard evalueren wat de opbrengsten zijn voor de
leerlingen. Op basis van die evaluatie besluiten we of en op welke manier we de
Zomerschool in de toekomst zullen voortzetten.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Pascal van Asperdt
Teamleider 4 HAVO

Marc van Dongen
Leshuisdirecteur HAVO/atheneum Bovenbouw

