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Voorwoord   

Hierbij treft u alle relevante informatie aan ten behoeve van de leerlingen uit klas 2 vwo van de 

openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. Wij hebben hierbij alle informatie over het 

schooljaar 2019-2020 opgenomen: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen 
enz. Als u nadere informatie wenst, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

 

Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes in het komende schooljaar.  

 
Drs. A.F.M. Siebelink, afdelingsleider  (sbl@deringvanputten.nl) 

R.H. Snijder, afdelingscoördinator (sny@deringvanputten.nl) 

L.J. Engelen, afdelingscoördinator (eng@deringvanputten.nl) 

 
 

Afdelingsinformatie / Wie is verantwoordelijk? 

Dhr. Siebelink is afdelingsleider van de 2 atheneum/tto-afdeling en hij draagt zorg voor de algemene 

gang van zaken in deze klassen. De heer Werleman is als rector namens de schoolleiding 
eindverantwoordelijke. Dhr. Wittenberg is de coördinator van het tweetalig onderwijs op De Ring van 

Putten. 

  

 
Iedere leerling heeft een coach die uw kind vanuit de school begeleidt bij de studie. Hij is op de hoogte 

van de vorderingen maar ook van eventuele sociaal-emotionele problemen. De coach zal indien nodig 

contact met u opnemen.  

Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van gebeurtenissen thuis, die van invloed kunnen 
zijn op het gedrag en studieresultaten van uw kind. 

Uiteraard waarderen we het ook als u contact met ons zoekt wanneer u behoefte heeft aan een gesprek. 

(telefoonnummer: 0181 – 457144) 

 
 

Coaches 

26A  dhr. Moreel (mrl@deringvanputten.nl) 

26B  dhr. Nieuwstraten (nws@deringvanputten.nl) 
26C  mw. Schoemakers (scm@deringvanputten.nl) 

 

 

Eindcijferberekening  
Vanaf dit schooljaar geven wij het gemiddelde resultaat per vak van uw kind op een andere wijze 

weer dan voorheen. Wij werken nu met een ‘doorlopend gemiddelde’. Op die manier heeft u op ieder 

moment dat u in SOM kijkt een actuele en representatieve indruk van hoe uw kind er per vak voor 

staat. 
 

Het schooljaar is verdeeld in drie rapportperioden. U ziet in SOM welke resultaten uw kind voor de 

toetsen enzovoort in iedere periode heeft behaald en wat uw kind op dat moment gemiddeld staat 

voor dat vak. Bij het berekenen van het eindcijfer werkt de school zoals gezegd met het principe van 
het doorlopend gemiddelde. Dat betekent dat het gemiddelde op dat moment is opgebouwd uit alle 

afzonderlijke resultaten die tot en met het moment van inzien zijn behaald en niet –zoals voorheen- 

uit slechts de afzonderlijke gemiddelden per periode.  

 

Iedere vakgroep bepaalt hoe zwaar de resultaten per afzonderlijke rapportperiode meewegen in het 
eindcijfer. Zo kan men hebben afgesproken dat de resultaten uit de eerste periode één maal 

meetellen en uit de tweede en derde periode twee maal. 

 

Hieronder ziet u een overzicht van de vakgroepen en het gewicht van de toetsen per rapportperiode: 
 

Vakken Zwaarte van de cijfers 

uit periode 1 

Zwaarte van de cijfers 

uit periode 2 

Zwaarte van de cijfers 

uit periode 2 

Ne; wi (overige 
klassen); ak, gs, bi, 

ec, mu; bv; lo 

1 1 1 

Fa; Du; En; wi 

(brugklas); na; sk 

1 2 2 

Actualiteitentoets Handelingsdeel Handelingsdeel handelingsdeel 
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Europese en internationale oriëntatie (EIO) (TTO) 
Gezien het internationale karakter van het tweetalig onderwijs volgen de leerlingen in de 

onderbouw van deze opleiding het vak Europese en internationale oriëntatie (EIO). Dit vak is een 

zogenaamd handelingsdeel. Dit houdt in dat de leerlingen het vak aan het einde van het schooljaar 

met een voldoende moeten afronden om te kunnen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. 
Indien een leerling EIO niet met een voldoende afsluit, moet deze op aanwijzing van de EIO-docent 

zijn prestaties zodanig verbeteren dat hij wel aan de eisen voldoet. Zolang een leerling het 

handelingsdeel niet met een voldoende heeft afgerond, kan hij niet naar het volgende leerjaar 

worden bevorderd. 
 

 

Bevorderingsnormen 

Wij vinden het van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van de resultaten van hun kinderen op 
school en van de consequenties daarvan. De resultaten van uw kind kunt u via een beveiligd deel van 

ons leerling administratiesysteem op internet inzien. De school verstrekt u de inloggegevens die u 

hiervoor nodig heeft. U heeft op deze manier ook inzage in het huiswerk dat de docenten hebben 

opgegeven. 
 

 

Bevorderingsnormen 2 vwo 

Het eindrapport bepaalt of een leerling  

• bevorderd wordt naar 3 vwo 

• afgewezen wordt voor 3 vwo 

• besproken wordt 
Het is mogelijk dat een leerling zonder onvoldoenden zwakker is dan een leerling met vier 

onvoldoenden op het rapport. De volgende rapporten illustreren dit: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Leerling A heeft geen onvoldoenden, maar is waarschijnlijk kansloos in 3 vwo. 

Leerling B heeft drie onvoldoenden, maar heeft genoeg capaciteiten voor vwo. 

 
Bij het eindrapport wordt gekeken naar  

• het aantal onvoldoende voor de kernvakken. 

- dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde.  

• het aantal onvoldoenden 
- dat zijn cijfers lager dan 5,5. 

• het aantal minpunten. 

- voor cijfers lager dan 6,0.   (bv. een 5,7 geeft 0,3 minpunten) 

• het aantal pluspunten. 
- voor cijfers hoger dan 7,0.  (bv. een 7,8 geeft 0,8 pluspunten) 

 

 

Engels 
Een leerling uit 2 tto met een onvoldoende voor Engels op het eindrapport, wordt niet zondermeer 

bevorderd naar 3 tto, maar is hooguit een bespreekgeval. 

 

 
 

 

 

 
 

A vak ne en fa du ak gs wi ns bi bv mu lo 

 cijfer 5,6 5,7 5,5 5,7 5,8 6,1 5,5 5,6 5,9 8,3 6,2 6,5 

B vak ne en fa du ak gs wi ns bi bv mu lo 

 cijfer 7,5 8,2 5,4 6,8 7,2 5,3 9,0 8,7 7,2 7,1 5,4 7 
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pluspunten en minpunten 

Pluspunten kunnen minpunten compenseren. 
Om te voorkomen dat pluspunten voor Frans minpunten voor economie – deze vakken hebben 

niets met elkaar te maken – compenseren, zijn de vakken als volgt in categorieën verdeeld. 

kernvakken:  Nederlands, Engels en wiskunde 

talen:   Frans en Duits 
zaakvakken:  geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde en biologie. 

creatieve vakken: beeldende vorming, muziek en gymnastiek. 

 

De vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben een aparte status gekregen. 
Minpunten voor deze vakken kunnen niet gecompenseerd worden.  

Compenseren geldt bij vakken binnen een categorie, maar niet voor kernvakken. 

uitzondering: pluspunten voor Nederlands en Engels kunnen minpunten voor Frans, Duits 

compenseren. Niet andersom. 

 

een rekenvoorbeeld 

 

Het aantal onvoldoenden is 3.  

Dit aantal staat vast en kan niet door pluspunten veranderd worden. 

kernvakken:  

het aantal minpunten = 0,4+0,1 = 0,5.  

Deze kunnen niet gecompenseerd worden. 

 het aantal pluspunten = 0,4. 

 het aantal pluspunten voor Nederlands en Engels = 0,4 + 0 = 0,4. 

 dit aantal kan het aantal minpunten voor Duits en Frans verminderen. 

talen: 

 het aantal minpunten = 0,8  

 het aantal pluspunten = 0,1+0,4 = 0,5 

 het uiteindelijke aantal minpunten voor “talen” = 0,8-0,5 = 0,3. 

zaakvakken: 

 het aantal minpunten = 1,7 

 het aantal pluspunten = 0,8+0,1 = 0,9 

 het uiteindelijke aantal minpunten voor “de zaakvakken” = 1,7-0,9 = 0,8 

creatieve vakken 

 het aantal minpunten = 0,7 

 het aantal pluspunten = 0,8+0,4 = 1,2 

het uiteindelijke aantal minpunten voor “creatieve vakken” wordt volledig gecompenseerd, 

dus is 0. 

 

samengevat: 

1. de leerling heeft 3 onvoldoenden 

2. de leerling heeft geen onvoldoenden voor de kernvakken 

3. de leerling heeft 3 onvoldoenden voor de andere vakken 
4. de leerling heeft uiteindelijk 0,5+0,3+0,8+0 = 1,6 minpunten. 

 

Deze vier gegevens bepalen of een leerling bevorderd wordt , afgewezen wordt of 

bespreekgeval is. 
 

aanvulling 

• een leerling die voor alle kernvakken onvoldoende staat, doubleert. 

• een leerling die voor twee van de drie kernvakken onvoldoende staat, is hooguit 
bespreekgeval. 

• elk vak levert maximaal 3 minpunten. 

 

 

  kernvakken talen zaakvakken creatieve vakken 

 vak wi ne en fa du  ak gs ns bi bv mu lo 

 cijfer 5,6 7,4 5,9 5,2 7,1  4,3 7,8 6,7 7,1 5,3 7,8 7,4 
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bevorderingsnormen in tabelvorm 

 

aantal onvoldoenden     

totaal Ne En Wi 

 

Fa Du  

Ak Gs Ns Bi  

Bv Mu Lo  

Minpunten Beslissing 

s
it
u
a
ti
e
 

0 
0 0 ≤ 2 + a 

0 0 > 2 ? b 

1 

1 0 ≤ 2 + c 

1 0 > 2 ? d 

0 1 ≤ 3 + e 

0 1 > 3 ? f 

2 

2 0 ≤ 2,5 ? g 

2 0 > 2,5 – h 

1 1 ≤ 3 + i 

1 1 > 3 ? j 

0 2 ≤ 3,5 + k 

0 2 > 3,5 ? l 

 3 

3 0  - – m 

2 1 ≤ 2,5 ? n 

2 1 > 2,5 – o 

1 2 ≤ 3 ? p 

1 2 > 3 – q 

0 3 ≤ 3,5 ? r 

0 3 > 3,5 – s 

4 

3 1  - – t 

2 2  - – u 

1 3 ≤ 1,5 ? v 

1 3 > 1,5 – w 

0 4 ≤ 2 ? x 

0 4 > 2 – y 

≥ 5     – z 

 

Leerling C uit het rekenvoorbeeld zou bespreekgeval zijn. Situatie r. 

 

Bespreken 

Als een leerling besproken moet worden, consulteren de teamleider en de mentor de docenten van de 

betreffende leerling. Op basis van deze indrukken formuleren de teamleider en de mentor een voorstel 

tot plaatsing en leggen dat voor aan de sectordirecteur. Aan de hand van dit voorstel neemt de 
sectordirecteur een beslissing.  

Aan het eind van het jaar zijn er voor de leerlingen uit de 26-klassen drie bevorderings-mogelijkheden: 

a. onvoorwaardelijke bevordering tot het naast hogere leerjaar van één van de 

scholengemeenschap deel uitmakende afdelingen;  
b. afwijzen, dus niet toelaten tot een naast hoger leerjaar; 

c. onvoorwaardelijke bevordering tot een naast hoger leerjaar met oplegging van een taak; 

indien bij de aanvang van het nieuwe schooljaar blijkt dat deze taak niet of niet voldoende is 

verricht, kan de schoolleiding in overleg met de lerarenvergadering passende maatregelen 
treffen. 
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Doel 

De overgangsnormen zijn niet alleen ontwikkeld om deze aan het einde van het schooljaar van de 

plank te halen en toe te passen op de eindcijfers. 
De filosofie achter dit systeem is een poging de 5,5-cultuur te doorbreken en leerlingen- die-dat-

kunnen te stimuleren om cijfers hoger dan 7 te halen. 

Leerlingen moeten beseffen dat er naast het aantal onvoldoenden, met minpunten en pluspunten 

gewerkt wordt en dat daarbij de grenzen 5,5 ; 6,0 en 7,0 gelden. 
 

 

 


