Heerlen, 1 juli 2020
Beste leerlingen en ouders,

Diploma-uitreikingen

Woensdagmiddag 1 juli zijn de diploma-uitreikingen 2020 van start gegaan met de geslaagden
van het atheneum. In een feestelijke en sfeervolle ambiance in de bovenbouwkantine, die
geheel volgens de Corona veiligheidsrichtlijnen is ingericht, hebben de geslaagden het diploma
getekend en ontvangen. Op donderdag 2 juli staan de diploma-uitreikingen van de geslaagden
havo 5 van de mentoren Martijn Keune (11.30 uur) en Elbert den Boer (14.00 uur) op het
programma en van de geslaagden van het gymnasium (16.30 uur de groep van dhr. Biessen en
19.00 uur de groep van dhr. Prakken). Vrijdag 3 juli volgen de diploma-uitreiking van de
geslaagden havo 5: 12.00 uur de groep van mevr. vd Werf, 15.00 uur de groep van mevrouw
Gossens en tot slot om 18.00 uur de groep van mevr. Heinink. Volg ons ook op de website en op
facebook voor sfeerbeelden.

Overgangsbewijs juli 2020
Eerder hebben wij je in de updatebrief geïnformeerd over het overgangsbewijs als onderdeel
van het ‘Ontwikkelperspectief leerling 2020’. Meerdere leerlingen zijn in de veronderstelling dat
er geen cijferlijst wordt uitgedeeld bij het overgangsbewijs. Dit klopt niet. Elke leerling van de
school ontvangt op 9 of 10 juli van zijn studiecoach of mentor het volgende:
- Een overgangsbewijs. Hierop staat aangegeven of de leerling bevorderd, bevorderd met
maatwerk of niet bevorderd is
- Een cijferlijst met de gemiddelde cijfers van periode 1, 2 en 3 (tot aan de Coronacrisis)
- Een blad met de beschrijving van het maatwerk als er door de docenten tijdens de
leerlingbespreking maatwerk is toegekend.
- De leerling ontvang voorafgaande aan 9 of 10 juli van zijn studiecoach of mentor de
matrices digitaal met daarop de feedback van zijn vakdocenten. De feeds worden in het
persoonlijke gesprek met de leerlingen gedeeld. Centraal staat de persoonlijke
ontwikkeling van elke leerling.
Maatwerk om achterstanden weg te werken en goed aan te sluiten in het leerjaar 2020-2021
Tijdens de leerlingbesprekingen vanaf donderdagochtend 2 juli is bevordering met maatwerk
mogelijk.
- Maatwerk is een instrument (als onderdeel van het ‘Ontwikkelperspectief leerling
2020’) om mogelijke achterstanden van een leerling én door de leerling weg te werken
tijdens periode 1 van schooljaar 20-21. De leerling kan hiermee zijn/haar niveau
verbeteren en direct aansluiten in het leerjaar waar hij/zij naar bevorderd is.
- Maatwerk is geen ‘taak of strafwerk’ in de zomervakantie maar een positief
geformuleerde leeropdracht die de leerling kansen geeft in het schooljaar 2020-2021.
- De huidige vakdocent die maatwerk verstrekt zorgt ook voor begeleiding van de leerling
in periode 1 schooljaar 20-21 en geeft feeds mogelijk in samenwerking met de
vakdocent van de leerling in het schooljaar 20-21.
- Een leerling neemt deel aan maximaal 2-3 maatwerk leeropdrachten.
- De studiecoach/mentor communiceert maatwerk met de leerling en zijn/haar ouders.

