ONTHEFFING TWEEDE MODERNE VREEMDE TAAL VWO
- van 3 vwo naar 4 vwo De ontheffing kan in de bovenbouw VWO worden verleend:
•
•
•

Aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een zintuiglijke beperking
die effect heeft op taal,
Aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan nederlands of fries,
Aan de "eenzijdige bèta" die het onderwijs in één van de natuurprofielen volgt en voor wie het
volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding
hindert.
(Zie onderaan, Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26)

Op grond van bovenstaande regeling het volgende beleid voor het Beekdal Lyceum geformuleerd:
• Een leerling die op grond van een stoornis die specifiek betrekking heeft op een taal ontheffing
vraagt, dient te beschikken over een deskundigenverklaring van een ontwikkelingspsycholoog of
orthopedagoog
• De vrijstelling moet aangevraagd worden voor 1 maart van het voorafgaande schooljaar
• In klas 3 wordt geen ontheffing gegeven.
• In de Tweede Fase dient de vrijgekomen studielast ingevuld te worden met een ander vak.
In het geval dat een deskundigenverklaringen niet te verkrijgen is:
•
•

De aanvraag voor ontheffing wordt voorgelegd aan het LAC
(leerlingbegeleiders/afdelingsleidersoverleg).
Op grond van de gemotiveerde adviezen van de talendocenten (Nederlands, Engels, Frans/Duits)
en het cijferbeeld/perspectief vanaf klas 3 en hoger van de leerlingen geeft het LAC een bindend
advies

Artikel 21. Aanvullende bepalingen eerste drie leerjaren vwo en havo
1. Het onderwijsprogramma in de eerste drie leerjaren aan een school voor vwo en een
school voor havo omvat tevens onderwijs in Franse taal en Duitse taal.

Artikel 26e. Ontheffingen en vrijstellingen vwo en havo
• 4 Het bevoegd gezag van een atheneum kan een leerling ontheffing verlenen van het
volgen van onderwijs in de mvt in de volgende gevallen:
a. De leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een
zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal;
b. De leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese
taal;
c. De leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur
en gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een
succesvolle afronding van de opleiding.

