
Determinatietraject klas 1 SWLN montessoristroom 

 
Start schooljaar:  
Voor aanvang van het schooljaar wordt de leerling (op basis van advies van de basisschool) geplaatst 
in de M/H of de H/V stroom. Bij een sec HAVO advies wordt om een definitief plaatsingsadvies van 
de basisschool gevraagd (MH of HV als startniveau voor alle vakken).  
Voor de zomer vinden startgesprekken (driehoekgesprek) met leerlingen en ouders plaats, 
individueel met een van de twee mentoren.  
Van alle leerlingen is op basis van het dossier (onderwijskundig rapport, toetsuitslagen, aanvullende 
gegevens ten aanzien van leren of persoonlijke ontwikkeling) van de basisschool een startformulier 
gemaakt en ouders en leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld. Deze is als bijlage in het 
startformulier gehangen.  Deze gegevens vormen het startpunt voor de brede, tweejarige brugklas.  
  
Na periode 1 van 5:  
1e bijstelling van niveaustroom op een of meerdere vakgebieden mogelijk na evaluatiegesprek 
(mentor, leerling en ouder(s)) en leerlingbespreking.  

Criteria:   
 Werkaanpak (inzet, planning en organisatie, betrokkenheid, fase van zelfstandigheid) 
(zichtbaar in observatie en gesprekken)  
 Tempo en inzicht (observatie en gesprek)  
 Niveau van beheersing (toetsing)  
 Vaardigheden (analoog en digitaal in schoolwerk en portfolio)  

 
Halverwege periode 2 van 5 (november):  
1e rapport/verslag waarin op de volgende wijze de voortgang wordt weergegeven:  
Normering:  

 Cijfers voor kwaliteit/gemiddeld beheersingsniveau  
 Beoordelingen voor kwantiteit (tempo op/onder normniveau)  
 Beoordelingen voor werkaanpak: inzet/werkhouding/ doorzetten  
 Beoordelingen voor bewijswerk 

  

vakgebied  leerroute  Werkaanpak 
(O/M/V/G)  

tempo  
(onder/ 
op/boven 
de norm) 

Gemiddeld 
beheersingsniveau voor 
toetsen(cijfer) en 
beoordeling 
bewijswerk (O/M/V/G)  

Opmerkingen van de 
vakdocent: 

wiskunde  H/V  goed  Boven 
norm  

8,4 en V  

M&M  M/H  voldoende  Op norm  7 en G 

          

          

  
Na periode 3 van 5:  
2e  bijstelling van niveaustroom op vakgebieden mogelijk na evaluatiegesprek (mentor, leerling en 
ouder(s)) en leerlingbespreking.  

Criteria:   
 Werkaanpak (inzet, planning en organisatie, betrokkenheid, fase van zelfstandigheid) 
(zichtbaar in observatie en gesprekken)  
 Tempo en inzicht (observatie en gesprek)  
 Niveau van beheersing (toetsing)  
 Vaardigheden (analoog en digitaal in schoolwerk en portfolio)  



Begin 4 van 5 (maart):  
2e rapport/verslag waarin op de volgende wijze de voortgang wordt weergegeven:  

vakgebied  leerroute  Werkaanpak 
(O/M/V/G)  

tempo  
(onder/ 
op/boven 
de norm) 
tempo  

Gemiddeld 
beheersingsniveau voor 
toetsen(cijfer) en 
beoordeling 
bewijswerk (O/M/V/G)  

Opmerkingen van de 
vakdocent: 

wiskunde  H/V  goed  Boven 
norm  

8,4 en V  

M&M  M/H  voldoende  Op norm  7 en G 

          

 
In periode 5 van 5 (juni):   
Eind leerjaar 1 advies: M/H  of  H/V wordt door docententeamvergadering opgesteld. Het advies van 
de docententeamvergadering is bindend.  

 Dit kan per vak- of vakgebied verschillen.  
 Uitzonderingen (bv. echt MAVO of VWO lijn) wordt op individuele basis uitgesproken.  
 Iedereen wordt bevorderd. Doubleren of wisselen van stroom (montessori-regulier of vice 
versa) gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen. 

 
Het determinatietraject wordt lopende het schooljaar 2020-2021 uitgebreid voor klas 2. Hiervoor 
zetten we de volgende stappen: 

 Na rapportperiode 1 een eerste aanzet schrijven> december 2020. 

 Bijstellen na rapportperiode 2 >maart 2021. 

 Formaliseren en bespreken in MT > april/mei 2021. 

 Vaststellen in PLR> mei/juni 2021. 
 


