Ontheffingsregeling voor de tweede moderne vreemde taal (bovenbouw vwo)
Er zijn voor leerlingen, die op het atheneum in de vernieuwde Tweede Fase van BC Broekhin te
Roermond zitten, de volgende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de
“Ontheffingsregeling voor de tweede moderne vreemde taal (bovenbouw vwo)”:
I.
II.
III.

de leerling heeft een stoornis die exclusief betrekking heeft op taal of een zintuiglijke
stoornis die effect heeft op taal.
de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal.
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
voltooiing van de opleiding.

In het geval van een ontheffing wordt de tweede moderne (vreemde) taal vervangen door een ander
vak. De leerling mag dan een keuze maken uit een vervangend keuze-examenvak dat past binnen de
keuzemogelijkheden van het betreffende profiel die door de school worden aangeboden.

I - Talige of zintuiglijke stoornis
De eerste conditie geldt voor leerlingen die een stoornis hebben die specifiek betrekking heeft op
taal of een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal.
Ontheffingsmogelijkheden:







Voor leerlingen die slechtziend, blind, doof of slechthorend zijn.
Voor leerlingen die dyslexie hebben.
Voor leerlingen die dyspraxie (waardoor het spreken moeilijk kan zijn) hebben.
Voor leerlingen die bepaalde afwijkingen in het autistisch spectrum (waardoor communicatie
bemoeilijkt wordt) hebben.
Voor leerlingen die dysfasie (een stoornis, waardoor iemand zich moeilijk mondeling kan
uitdrukken) hebben.
Overige taal en zintuiglijke stoornissen, ter beoordeling van de locatiedirectie van de school.

Bij talige of zintuiglijke stoornissen wordt een deskundigenverklaring (orthopedagoog, psycholoog,
medische verklaring, e.d.) gevraagd, waarin vermeld staat wat de reden van ontheffing is. Indien
leerlingen niet voor een ontheffing in aanmerking komen kan de deskundige ook maatregelen
benoemen (verlenging van tijd, vergroot schrift, e.d.) om de leerling voor te bereiden op het examen.
De uiteindelijke beoordeling van de ontheffing wordt gedaan door de locatiedirectie. Bij dit oordeel
worden betrokken:




de deskundigenverklaring.
het oordeel van de docentenvergadering.
het gemotiveerde verzoek, door middels van een brief, van de ouders/verzorgers van de
betreffende leerling.

II - Andere moedertaal
De tweede conditie geldt voor leerlingen die een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de
Friese taal hebben.
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Ontheffingsmogelijkheid:
 Leerlingen met een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal wordt
alleen ontheffing verleend als zij aan de volgende criteria voldoen.
 De leerling verblijft sinds kort in Nederland.
 De moedertaal van het land van herkomst is een andere taal dan Duits of Frans.
 Er is een onoverbrugbare taalachterstand opgelopen bij de talen Duits en Frans.
De eindelijke beoordeling van de ontheffing wordt gedaan door de locatiedirectie. Bij dit oordeel
worden betrokken:



Het oordeel van de docentenvergadering.
Het gemotiveerde verzoek, middels een brief, van de ouders/verzorgers van de betreffende
leerling.

III - Bèta-georiënteerd
De derde conditie waardoor ontheffing aan een leerling kan worden verleend is alleen van
toepassing op leerlingen die gekozen hebben voor de profielen NT en/of NG. De bepaling is bedoeld
voor die bètaleerlingen die bij een tweede moderne vreemde taal in het pakket het gevaar lopen
door die taal het diploma niet te zullen halen.
In de bepaling staan twee uitgangspunten centraal:



Het gaat om leerlingen in de bètaprofielen.
De inschatting “vooraf” is dat de leerling het diploma niet gaat halen als een tweede
moderne (vreemde) taal in het pakket is opgenomen.

Ontheffingsmogelijkheden:





Het betreft alleen de bètaleerling waarvan de docentenvergadering verwacht dat hij of zij
niet in staat is een 4 of hoger te halen voor de tweede moderne vreemde taal bij de
overgang naar klas 4 van het atheneum en als gevolg van de tweede moderne (vreemde) taal
niet zou kunnen slagen voor het examen.
De docentenvergadering geeft een advies betreffende de ontheffing en betrekt hierbij de
resultaten van het tweede en derde leerjaar voor de betreffende tweede moderne vreemde
taal.
Als een NT- of NG-leerling een ontheffing is verstrekt op grond van deze
ontheffingsmogelijkheid, vervalt deze op het moment dat de leerling overstapt naar het
profiel EM of CM. Hij of zij zal alsnog de tweede moderne (vreemde) taal in het pakket
moeten opnemen.

De eindelijke beoordeling van de ontheffing wordt gedaan door de locatiedirectie. Bij dit oordeel
worden betrokken:



Het oordeel van de docentenvergadering.
Het gemotiveerde verzoek, middels een brief, van de ouders/verzorgers van de betreffende
leerling.

Voor alle drie de ontheffingsmogelijkheden geldt dat uiterlijk voor het einde van periode 3 van het
derde leerjaar de deskundigenverklaringen en/of gemotiveerde verzoeken van de ouders middels
een brief in het bezit van de school zijn.
Rob Segers en Marc Demandt
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