Procedure herprofileren

Schooljaar 2018-2019

Er bestaat een mogelijkheid voor leerlingen om na het behalen van hun diploma over te stappen naar
een hogere leerweg. Dus van BBL naar KBL en van KBL naar TL.
De procedure van BBL naar KBL is als volgt:
1. De leerling geeft mondeling dan wel schriftelijk aan zijn mentor aan voor herprofilering in
aanmerking te willen komen.
2. Uiterlijk vrijdag 2 november mailt de leerling zijn motivatiebrief naar
j.dejong2@sterrencollegehaarlem.nl met een cc naar zijn/ haar mentor.
3. In de afsluitende week van 12 november zal er een motivatiegesprek plaats vinden met de
decaan.
4. Na dit gesprek zal de decaan een advies formuleren voor de vaststellingsvergadering.
5. De leerling volgt in periode 4.2 (start op 3 december 2018) en 4.3 (start op 11 feb 2019) zijn
keuzevakken binnen het profielvak op kader niveau.
De voorwaarden om toegelaten te worden op een hogere leerweg van BBL naar KBL is als volgt:
1. De PTA resultaten zijn gemiddeld per vak minimaal een 7.0.
2. Het gemiddelde van de centraal schriftelijke examens is minimaal een 6.8.
3. Positief advies van de lesgevende docenten in leerjaar 4. Gespreksonderwerpen zijn daarbij
aanwezigheid, werkhouding afgelopen jaar en motivatie.
4. De leerling heeft een positief advies van de decaan.
5. De leerling heeft in blok 4.2 en 4.3 zijn laatste 2 keuzevakken binnen het profiel op kader
afgerond met een minimaal resultaat van een 6.
6. Er moet plaats zijn in de klas van de gekozen sector.
De procedure van KBL naar TL is als volgt:
1. De leerling heeft in leerjaar 2 bij zijn keuzeformulier aangegeven in leerjaar drie 6 vakken op
KBL niveau te willen volgen.
2. De leerling geeft bij de start van leerjaar drie mondeling dan wel schriftelijk aan zijn mentor
aan voor herprofilering in aanmerking te willen komen.
3. Uiterlijk vrijdag 2 november mailt de leerling zijn motivatiebrief naar
j.dejong2@sterrencollegehaarlem.nl met een cc naar zijn/ haar mentor.
4. In de afsluitende week van 12 november zal er een motivatiegesprek plaats vinden met de
decaan.
5. Na dit gesprek zal de decaan een advies formuleren voor de vaststellingsvergadering.
De voorwaarden om toegelaten te worden op een hogere leerweg van KBL naar TL is als volgt:
1. De PTA resultaten zijn gemiddeld per vak minimaal een 7.0.
2. Het gemiddelde van de centraal schriftelijke examens is minimaal een 6.8.
3. Positief advies van de lesgevende docenten in leerjaar 4. Gespreksonderwerpen zijn daarbij
aanwezigheid, werkhouding afgelopen jaar en motivatie.
4. De leerling heeft een positief advies van de decaan.
5. De leerling heeft in leerjaar 4 in 6 vakken eindexamen gedaan zodat er geen leerachterstand
is bij het overstappen naar TL.
6. Er moet plaats zijn in de klas van het gewenste niveau.

LET OP De overstap van KBL naar GL is niet mogelijk.

