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Voorwoord 
Hieronder vindt u informatie die speciaal voor de brugklas is. De algemene informatie 
vindt u op de website onder het kopje schoolgids/algemeen.  
 
Wij wensen uw kind en u een heel goed schooljaar toe! 
 
Mevrouw A.A. Wellens (afdelingsleider) 
Mevrouw A. Stoute (afdelingscoördinator a-cluster) 
Mevrouw V.L.F. Sundermann (waarnemend afdelingscoördinator a-cluster)  
Mevrouw M. Amsink (afdelingscoördinator b-cluster) 
 
Wie is verantwoordelijk? 
Mevrouw Wellens is afdelingsleider van de brugklasafdeling. Zij draagt zorg voor de 
algemene zaken in de brugklas. 
De brugklas is onderverdeeld in twee clusters, het a- en het b-cluster. Elk cluster heeft 
een eigen afdelingscoördinator. Zij coördineert onder andere de studieresultaten van de 
leerlingen en heeft regelmatig overleg met de klassencoaches. 
Mevrouw Stoute is de afdelingscoördinator van het a-cluster en mevrouw Amsink is de 
afdelingscoördinator van het b-cluster. De taak van mevrouw Stoute zal gedurende haar 
zwangerschapsverlof overgenomen worden door mevrouw Sundermann. 
Elke klas heeft een klassencoach. De coach zal dit jaar uw kind begeleiden. Hij/zij is het 
eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouder. Naast de vaklessen geeft de 
coach ook een begeleidingsles. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt met de methode 
Tumult. In deze methode wordt de leerlingen de juiste studievaardigheden aangeleerd. 
Het best komen de begeleidingslessen tot hun recht als u regelmatig met uw kind 
bespreekt wat er op school gedaan wordt. Met uw steun en belangstelling zal het 
rendement van de begeleidingslessen hoger zijn.  
 
Hieronder volgt een overzicht van docenten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
de begeleiding van de brugklasleerlingen: 
 
Brugklasleiding 
Mevrouw A.A. Wellens afdelingsleider      
 wln@deringvanputten.nl 
 
Mevrouw A. Stoute afdelingscoördinator a-klassen    
 stt@deringvanputten.nl 
 
Mevrouw V.L.F. Sundermann (waarnemend) afdelingscoördinator a-klassen 
 snd@deringvanputten.nl 
 
Mevrouw drs. M. Amsink afdelingscoördinator b-klassen    
 amn@deringvanputten.nl 
 
klas klassencoach afdelingscoördinator 
1A1 mw. M.E.E. Sturkenboom  mw. A. Stoute 
1A2 mw. I. Roobol  mw. A. Stoute   
1A3 dhr. M.J. Bubberman mw. A. Stoute 
1A4 mw. M. Miog mw. A. Stoute  
 
1B1 dhr. E. Baan mw. M. Amsink  
1B2 mw. M. Hoogstad mw. M. Amsink 
1B3  mw. L. Odijk mw. M. Amsink  
1B4 mw. R. Ouwehand  mw. M. Amsink  
 
Brugklasreceptie:  mw. J.A. de Geus en mw. Y.J. Rigter 

mailto:stt@deringvanputten.nl
mailto:snd@deringvanputten.nl
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Opbouw van onze scholengemeenschap 
Onze scholengemeenschap omvat afdelingen voor mavo, havo, atheneum. In de brugklas 
zijn de leerlingen geplaatst in een mavo-/havo-brugklas, een havo-/atheneumbrugklas of 
een atheneumbrugklas.  
mavo-/havo-brugklas (m/h) 
De leerlingen in deze brugklas volgen les op mavo-/havo-niveau. De toetsen die zij maken, 
zijn op m/h-niveau en worden op één niveau becijferd: het m/h-niveau. 
havo-/atheneumbrugklas (h/ath)   
De leerlingen in deze brugklas volgen les op havo-/atheneumniveau. De toetsen die zij 
maken, zijn op h/ath-niveau en worden op één niveau becijferd: het h/ath-niveau. 
Atheneumbrugklas 
De leerlingen volgen les op atheneumniveau. De toetsen die zij maken, zijn op 
atheneumniveau en worden op één niveau becijferd: het atheneumniveau. 
 
 
Eindcijferberekening  
Het schooljaar is verdeeld in vier rapportperioden. U ziet in SOM welke resultaten uw kind 
voor de toetsen 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 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.  
 
 
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 leerlingadministratiesysteem 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. 
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Bevorderingsnormen m/h en h/v brugklassen 
 
 
Hieronder zijn de bevorderingsnormen van de mengklassen afgedrukt. 
 

Bevorderingsnormen m/h brugklas en h/v brugklas 

aantal 
onvoldoendes* 

aantal 
minpunten** 

Beslissing m/h-
brugklas*** 

Beslissing h/v-
brugklas *** 

één    1 
   2 
   3 
   ≥4 

bevorderen 
bevorderen 
bevorderen 
bespreken 

bevorderen 
bevorderen 
bevorderen 
bespreken 

twee    2 
   3 
   ≥4 

bevorderen 
bespreken  
bespreken 

bevorderen 
bespreken 
bespreken 

drie    3 
   4 
   5 
   ≥6 

bespreken  
bespreken 
bespreken 
afwijzen 

bespreken   
bespreken 
bespreken 
bespreken 

vier    4 
   ≥5 

bespreken 
afwijzen 

bespreken 
bespreken 

Overige gevallen: afwijzen bespreken 

 
*   Een O (‘onvoldoende’) voor het vak lo wordt hier als één onvoldoende meegerekend 
**   Het cijfer ‘5’ geldt als één minpunt; het cijfer ‘4’ als twee minpunten, enz. 
*** ‘Bespreken’ betekent hier dat alle opties openstaan, inclusief bijvoorbeeld de 

overstap naar een lager niveau dan in de betreffende brugklas wordt aangeboden. 
 
Doubleren 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling in de brugklas doubleren. Een leerling 
die niet bevorderd kan worden is over het algemeen niet juist geplaatst en zal na 
doubleren mogelijk ook elders in de opleiding moeite ondervinden. Het is in het belang 
van de leerling dat deze na één brugklasjaar wordt geplaatst in een tweede klas die 
aansluit bij zijn capaciteiten. 
 
Voor doubleurs gelden afwijkende bevorderingsnormen: 
 

aantal 
minpunten 

beslissing 

0 of 1 
 
2 
 
≥ 3 

bevorderen 
 
bespreken 
 
afwijzen 

 
De overgangsnormen gelden voor de volgende elf vakken: Nederlands, Duits, Engels, 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, beeldende vorming, verzorging, muziek 
en lo. Voor het vak programmeren geldt dat het een zogenaamd handelingsdeel is. Dit 
houdt in dat de leerlingen het vak aan het einde van het schooljaar met een voldoende 
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moeten afronden om te kunnen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. 
 
Bevorderingsnormen atheneumbrugklas 
Voor leerlingen uit de atheneumbrugklas gelden andere bevorderingsnormen dan voor de 
overige brugklassen: 
 
De onderstaande eisen hebben betrekking op álle vakken die de leerlingen in de 
atheneumbrugklas volgen. Ook in de atheneumbrugklas geldt voor het vak 
programmeren dat het een handelingsdeel is en dus met een voldoende moet worden 
afgerond. 
 
a. Bij een rapport zonder onvoldoendes wordt een leerling automatisch bevorderd naar 
het tweede leerjaar van het atheneum. 
b. Bij één onvoldoende van 5,0 of hoger wordt een leerling automatisch bevorderd naar 
het tweede leerjaar van het atheneum. 
b. Bij één onvoldoende lager dan een 5,0 of bij meerdere onvoldoendes geeft de 
eindvergadering een advies over de eventuele bevordering naar een tweede klas; de 
leerling bevindt zich m.a.w. in de bespreekmarge. Deze advisering leidt uiteindelijk tot 
een van de volgende besluiten: 
 
Besluiten bespreekmarge 
1. De leerling wordt bevorderd naar klas 2 atheneum; 
2. De leerling wordt bevorderd naar klas 2 havo; 
3. De leerling wordt bevorderd naar klas 2 mavo; 
4. De leerling wordt bevorderd naar een onderwijstype lager dan 2 mavo. Aangezien De 
Ring van Putten dit onderwijstype niet aanbiedt, houdt dit in dat de leerling zal moeten 
overstappen naar een andere school. 
 
Doubleren 
Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan een leerling in de atheneumbrugklas 
doubleren. Een leerling die niet bevorderd kan worden is over het algemeen niet juist 
geplaatst en zal na doubleren mogelijk ook elders in de opleiding moeite ondervinden. 
Het is in het belang van de leerling dat deze na één brugklasjaar wordt geplaatst in een 
tweede klas die aansluit bij zijn capaciteiten. Leerlingen die niet bevorderd kunnen 
worden, zullen over het algemeen geplaatst worden in een tweede klas op een lager 
niveau. 
 
Voor doubleurs gelden afwijkende bevorderingsnormen. Ook deze hebben betrekking op 
álle vakken die de leerlingen in de atheneumbrugklas volgen: 
a. Bij 0 onvoldoenden wordt de leerling bevorderd naar klas 2 atheneum. 
b. Bij 1 onvoldoende is de leerling een bespreekgeval. De docentenvergadering geeft 
advies over de eventuele bevordering naar een tweede klas. Deze advisering leidt tot een 
van de vier besluiten zoals hierboven zijn genoemd. 
c. Bij 2 of meer onvoldoenden wordt de leerling niet bevorderd naar klas 2 atheneum en 
zal –afhankelijk van het aantal en de mate van de onvoldoende punten- naar een tweede 
klas op een lager onderwijsniveau bevorderd worden. 
 
Klas twee  
Wanneer de leerlingen voldoen aan de bevorderingsnormen (zie elders) kunnen zij worden 
bevorderd naar een tweede klas van onze school.  
Vanaf klas twee zijn er alleen klassen waarin op een enkel niveau wordt lesgegeven: mavo, 
havo of atheneumniveau. Plaatsing in een van de tweede klassen geschiedt op basis van de 
resultaten van de leerlingen en op basis van de indrukken die het brugklasteam heeft van 
de capaciteiten en de werkhouding van de leerlingen.  
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- Voor leerlingen die in een m/h-brugklas zitten, houdt dat in dat zij in klas 2 mavo of 2 
havo kunnen worden geplaatst. In zeer uitzonderlijke gevallen zou een heel goede 
leerling uit deze brugklas in klas 2 atheneum geplaatst kunnen worden. Hiervoor gelden 
speciale voorwaarden. 

- Voor leerlingen die in een h/ath.-brugklas zitten, houdt dat in dat zij in een klas 2 havo 
of 2 atheneum kunnen worden geplaatst. (bij onvoldoende resultaten kan een leerling 
ook in 2 mavo geplaatst worden.) 

- Voor leerlingen die in een atheneum brugklas zitten, houdt dit in dat zij in 2 atheneum 
geplaatst worden. (bij onvoldoende resultaten kan er ook besloten worden de leerling 
op een lager niveau te plaatsen.) 

 
 
Plaatsing mengklas klas twee 
 
Plaatsing hogere niveau: 
Voor plaatsing naar een tweede klas van het hogere niveau (van de mengklas waarin het 
kind zit), moet het eindrapport aan de volgende eisen voldoen: 
 
- geen van de eindcijfers mag een onvoldoende zijn. (5,4 of lager) 
- hooguit één van de eindcijfers van de zeven theorievakken mag een cijfer van 5,5 tot en 
met 6,4 zijn 
- het gemiddelde van de zeven theorievakken (ne, en, du, wi, gs, ak, bi) moet 7,5 of hoger 
zijn. 
 
Bespreekgeval hogere niveau: 
De leerling bevindt zich in de bespreekmarge indien: 
- geen van de eindcijfers een onvoldoende is 
- hooguit één van de eindcijfers van de zeven theorievakken een cijfer tussen de 5,5 tot en 
de 6,4 is 
- het gemiddelde van de zeven  theorievakken 7,2 of hoger is 
 
De vergadering beslist of de leerling wordt bevorderd naar het hogere of het lagere niveau 
van klas twee. 
 
Voor een representatief cijferbeeld geldt: er mogen geen resultaten van afgenomen 
toetsen ontbreken; de cijferlijst moet kortom volledig zijn. Indien de cijferlijst hieraan 
niet voldoet, is de leerling een ‘bespreekgeval’. 
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