Procedure opstromen Cambreur College
Procedure opstromen Cambreur College in leerjaar 1
Leerlingen worden in leerjaar 1 zo homogeen mogelijk geplaatst. Dat kan zijn in een dakpanklas (mh,
hv), dat kan ook zijn in een homogene klas (mavo, T-vwo). Verschuivingen tijdens het eerste leerjaar
komen niet vaak voor. Leerlingen krijgen een heel jaar de tijd om zichzelf te laten zien, bovendien is
de band met de klas en de eigen mentor met name in het eerste jaar van wezenlijk belang.
Incidenteel vindt er na de kerstvakantie een overstap plaats. Dit gebeurt op grond van de resultaten
die tijdens de rapportvergadering besproken worden. Deze blijken of veel beter te zijn dan verwacht,
en een verdere groei in leerjaar 2 willen we niet blokkeren. Of de resultaten vallen erg tegen en het
kind mist de aansluiting in de klas waarin het geplaatst is. Ouders en leerling moeten het met de
overstap (omhoog of omlaag) eens zijn. Bovendien moet er ruimte zijn in de ontvangende klas.
Op het einde van het schooljaar volgen we in de dakpanklassen de regeling, zoals deze ook op de
website te vinden is.
Plaatsing leerjaar 1
Na bepaling of een leerling al dan niet bevorderd is, volgt plaatsing in de geschikte afdeling.
Hier kijken we naar de eindcijfers van de kern- en examenvakken op één decimaal.
 De leerlingen die een score hebben die lager is dan 7,50 worden geplaatst in de
laagste schoolsoort.





Bij de plaatsing naar de bovenste schoolsoort van zijn/haar dakpanklas gaan we uit
van een gemiddelde van 7,5 voor de kernvakken en de examenvakken.
De afdelingsleider en de mentor kunnen tijdens de docentenvergadering leerlingen
voordragen die zij in staat achten om door te stromen naar de hoogste schoolsoort,
hoewel deze een score hebben die lager is dan 7,50. De docentenvergadering
bespreekt de voorgedragen leerlingen vervolgens individueel en plaatst de leerlingen
vervolgens in de onderste of de bovenste schoolsoort van zijn/haar dakpanklas.
De vergadering neemt een bindend besluit waar de leerling het beste zijn weg kan
vervolgen in leerjaar 2. Eind leerjaar 2 wordt definitief bepaald op welk niveau de
leerling eindexamen gaat doen.

Hierbij geldt, dat een leerling uit een homogene klas (mavo, havo) dezelfde rechten heeft om op te
stromen naar een hoger niveau in leerjaar 2 als een leerling uit een dakpanklas (mh, hv).

Procedure opstromen Cambreur College vanaf leerjaar 2
In principe zit iedere leerling na leerjaar 1 op het juiste niveau. Echter door persoonlijke
omstandigheden kan het voorkomen dat een leerling nog niet zijn/haar niveau heeft kunnen laten
zien. Ook kunnen leerlingen een verrassende groei doormaken. Voor deze leerlingen bestaat de
mogelijkheid om op te stromen volgens onderstaande procedure.

Procedure opstromen Cambreur College in leerjaar 2
Opstromen in leerjaar 2 in alle afdelingen ( dus van bb naar kb; van kb naar mavo; van mavo naar
havo en van havo naar vwo):

Na het eerste rapport:




Overstap na het eerste rapport is mogelijk als het gemiddelde van alle kern- en
examenvakken een 8,0 of hoger is.
De leerling stroomt dan op binnen hetzelfde leerjaar, 1 niveau hoger.
In het ontvangend team moet ruimte zijn voor een extra leerling.

Op het einde van het schooljaar:





Overstap aan het einde van het jaar is zonder meer mogelijk als het gemiddelde van alle
kern- en examenvakken een 8,0 of hoger is
Als aan het eind van het schooljaar dit gemiddelde een 7.5 of hoger is en een meerderheid
van het docententeam een positief advies geeft over aspecten zoals inzet, werkhouding en
zelfstandigheid, dan mag de leerling opstromen.
De leerling stroomt dan in het nieuwe schooljaar op naar een klas hoger en een niveau
hoger.

I.v.m. de prognoses moet intern een en ander na periode 3 al in beeld zijn.

Procedure opstromen Cambreur College in leerjaar 3
Opstromen in leerjaar 3 van bb naar kb:


In leerjaar 3 is het alleen mogelijk om op te stromen van 3bb naar 4kb binnen dezelfde sector
als voldaan is aan: Het gemiddelde van kern- en examenvakken een 7,5 of hoger aan het
eind van het schooljaar en een meerderheid van het docententeam een positief advies geeft
over aspecten zoals inzet, werkhouding en zelfstandigheid.

Opstromen in leerjaar 3 van kb naar mavo:


Het is niet mogelijk om op te stromen vanuit 3kb naar 4mavo.

Opstromen in leerjaar 3 mavo naar havo:


Het is niet mogelijk om op te stromen van 3mavo naar 4havo.

Opstromen in leerjaar 3 van havo naar vwo:


Opstromen kan bij een gemiddelde van kern- en examenvakken van 7,5 of hoger aan het
einde van het schooljaar, waarbij ook het docententeam een positief advies geeft over
aspecten zoals inzet, werkhouding en zelfstandigheid.

Procedure opstromen Cambreur College in leerjaar 4 en hoger
Opstromen in leerjaar 4 havo:


In leerjaar 4 havo is het niet mogelijk om op te stromen naar 5 vwo.

NB: Een leerling die doubleert in een afdeling kan vervolgens in dit tweede jaar zo hoog scoren, dat
hij volgens deze regeling in aanmerking kan komen voor opstromen. Voor deze leerling is deze
regeling echter niet bedoeld.

Stapelen op het Cambreur College
Stapelen is een opleiding afronden en vervolgens instromen in een opleiding van een hoger niveau
om vervolgens daar ook een diploma te behalen.
Stapelen in leerjaar 4 van kb naar mavo; van mavo(tl) naar havo:






Opstromen kan alleen aan het eind van het schooljaar na het behalen van een diploma.
Het gemiddelde van de schoolexamencijfers voor de kern- en examenvakken moet een
minimaal een 6,8 zijn.
Er moet een positief advies van de examendocenten afgegeven worden over aspecten als
capaciteiten, inzet, werkhouding en zelfstandigheid.
Alleen de tl-leerling kan opstromen naar havo. Hier gelden bovendien eisen m.b.t. het
vakkenpakket.
Je stroomt dan op binnen hetzelfde leerjaar, een niveau hoger.

Stapelen van havo naar vwo






Opstromen kan alleen aan het eind van het schooljaar na het behalen van een diploma.
Het gemiddelde van de schoolexamencijfers moet een 6,8 zijn.
Een positief advies van de vakdocenten van de examenvakken over aspecten als capaciteiten,
inzet, werkhouding en zelfstandigheid.
Leerlingen hebben in havo5 een extra vak gehad passend in het profiel.
Je stroomt dan op binnen hetzelfde leerjaar, binnen hetzelfde profiel, een niveau hoger.

Procedure afstromen Cambreur College
Afstromen naar een lagere afdeling binnen de scholengemeenschap kan voor een leerling een
noodzakelijke weg zijn om zijn opleiding met een diploma te kunnen afronden, maar kan ook een
oplossing zijn bij stagnerende prestaties om welke reden dan ook.
Daarbij moeten we het volgende bedenken:










De overstap kan tijdens het gehele schooljaar geadviseerd en uitgevoerd worden waarbij het
belang van de leerling en het belang van de ontvangende klas met zijn docenten in de
beslissing meegewogen moeten worden.
In de praktijk is een overstap na periode 1 (na de kerstvakantie) of na periode 4 (einde
schooljaar) het meest wenselijk.
De leerling stapt over naar een niveau lager in hetzelfde leerjaar.
Als een leerling doubleert kan hij van de vergadering het advies krijgen om
o Het jaar over te doen op dezelfde afdeling
o Af te stromen naar een lagere afdeling, maar wel in een hoger leerjaar
o Af te stromen naar een lagere afdeling en het jaar daar opnieuw te doen
Een leerling die na bespreking blijft zitten heeft het recht om een niveau lager maar wel een
jaar hoger zijn schoolcarrière voort te zetten. M.u.v. doubleren in mavo 3. Deze leerling kan
niet afstromen naar KB4 i.v.m. het gemis van de beroepsgerichte profielvakken gedurende
leerjaar 3. Hij heeft ook het recht om gewoon te doubleren, behalve als hij doubleur is in het
betreffende leerjaar.
Er moet ruimte zijn in de ontvangende afdeling.

Tot slot
Bij op- en afstroom kunnen de belangen van afleverend en ontvangend team botsen. In dat geval
wordt een directielid bij de afweging betrokken om argumenten te wegen en tot een besluit te
komen.
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