SG Newton protocol stapelen 2017-2018
Aan de ouders van

Hoorn, 5 oktober 2017
Betreft: procedure stapelen.
Geachte ouders van leerlingen uit de basis- en kaderklassen,
Zoals besproken op de informatieavond ontvangt u hierbij de procedure stapelen. Alle klassen zijn
inmiddels over stapelen geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u mij per mail bereiken.
Als u verhinderd was op de informatieavond of de presentatie nogmaals wilt bekijken, kunt u deze
vinden op de site van SG Newton.
Met vriendelijke groet,

T.H. Tromp, teamleider leerjaar 4
t.tromp@atlascollege.nl

Procedure stapelen 2017-2018
Voorwoord
SG Newton biedt leerlingen uit leerjaar 4 de mogelijkheid om te ‘stapelen’. Onder stapelen verstaan
we dat leerlingen in één jaar tijd een hoger vmbo diploma kunnen behalen. Om er voor te zorgen dat
leerlingen kansrijk zijn om in één jaar ook daadwerkelijk dat diploma te kunnen halen, zijn de volgende
eisen opgesteld.
Toelatingseisen
Bij toelating moet een leerling aan de volgende eisen voldoen:
1. De cijfers voor de vier theorievakken en één van de twee D&P-cijfers (Dienstverlening en
Producten) moeten tenminste 6.0 zijn. Daarnaast moeten de vijf cijfers bij elkaar opgeteld
tenminste 34 punten zijn. Het gaat om het D&P cijfer van de examenmodules en dus niet over
het gemiddelde cijfer van de keuzevakken.
2. De werkhouding en het gedrag van een leerling moet goed zijn. Hierbij wordt rekening
gehouden met motivatie, leerhouding, aanwezigheid, zelfstandigheid en werktempo van de
leerling. De lerarenvergadering beslist of een leerling aan deze eis voldoet.
3. De leerling moet bereid zijn om, bij toelating tot stapelen, deel te nemen aan een eventueel
bijspijkerprogramma.
Toelichting
Voor elke toegelaten leerling wordt individueel bekeken of een bijspijkertraject nodig is om
succesvol te kunnen instromen in het nieuwe niveau. Als een leerling onvoldoende deelneemt
aan dit traject wordt het besluit om te mogen stapelen ingetrokken.
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4. De leerling moet voor 10 maart 2018 een gesprek met de decaan hebben gevoerd en het
stapelformulier hebben ingeleverd.
5. Kaderleerlingen moeten tenminste ook twee vakken op hun eindlijst van klas 3 hebben die
passen in het mavo pakket en tenminste met het cijfer 6.0 zijn afgesloten.
6. Na het eindexamen wordt nogmaals gecheckt of een leerling voor de vijf vakken tenminste het
eindcijfer 6.0 heeft gehaald.
Tijdens een vergadering op 20 maart 2018 besluiten de docenten en de teamleider aan de hand van
de toelatingseisen of een leerling wel of niet in staat gesteld wordt om te stapelen. Het cijferoverzicht
van 15 maart is het uitgangspunt bij de bespreking.
Let op! Elke leerling, die wil stapelen, moet de open dagen bezoeken en zich informeren over de
mbo-opleidingen om een goed alternatief te hebben als hij/zij voor stapelen wordt afgewezen.

Tijdpad
begin okt

Leerlingen leerjaar 4 worden mondeling geïnformeerd over mogelijkheden en eisen
m.b.t. stapelen

4 okt

Ouders leerjaar 4 worden mondeling geïnformeerd tijdens informatieavond

5/6 okt

voor 10 mrt

Toezending procedure per mail aan ouders leerjaar 4 en plaatsing procedure op de
Newton site
Toezenden aanmeldingsformulieren aan ouders per mail en plaatsing van het
formulier op de Newton site
Aanmelden voor stapelen via formulier en gesprek met de LOB-coördinator

15 mrt

Vaststelling en verzending cijferlijst

20 mrt
eind mrt

Beslissing stapelen door docentenvergadering a.d.h.v. cijferlijst van 15 maart en
leerlinggegevens
Informatie ouders/leerlingen over beslissing

juni/juli

Controle op eindcijfers. Definitieve beslissing over toelating tot stapelen

juni/juli

Vaststellen individueel bijspijkertraject en uitnodigen leerlingen

jan

