Regeling ontheffing tweede moderne vreemde taal in het atheneum1
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Het examenprogramma voor atheneum-leerlingen kent, naast Engels, een verplichte tweede
moderne vreemde taal. Landelijke regelgeving (inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e, lid 4)
biedt school de mogelijkheid atheneum-leerlingen in de bovenbouw2 ontheffing te verlenen
voor het volgen van een tweede moderne vreemde taal. Onderstaande regeling beschrijft
hoe Mencia de Mendoza met deze mogelijkheid omgaat.
De school kan besluiten ontheffing te verlenen in drie situaties:
a.
b.
c.

de leerling heeft een stoornis die specifiek 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 kiest voor onderwijs in het profiel Natuur & Techniek, of het profiel Natuur
& Gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een
succesvolle afronding van de opleiding. Mencia de Mendoza wijst ontheffing in deze
situatie af.

Bij toepassing van deze ontheffingsmogelijkheid wordt de tweede moderne vreemde taal
vervangen door een ander vak met een normatieve studielast van tenminste 440 uren, ter
keuze van de leerling, voor zover dit vak door de school binnen het gekozen profiel wordt
aangeboden.
Ad a. Dyslexie is naar verwachting de meest voorkomende aanleiding om vrijstelling voor
de tweede moderne vreemde taal te vragen. Dyslexie is een stoornis die de leerling
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Op het gymnasium is in de plaats van de 2e mvt een klassieke taal verplicht.
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Voor wat betreft de onderbouw geldt het volgende (artikel 21 van het Inrichtingsbesluit):

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.
2.
Het bevoegd gezag kan een leerling van een school als bedoeld in het eerste lid ontheffing verlenen van het volgen van
onderwijs in Franse taal of Duitse taal, indien de leerling onderwijs volgt in Spaanse taal, Russische taal, Italiaanse taal,
Arabische taal, Turkse taal of, in het vwo, Chinese taal en cultuur.
3.
Het bevoegd gezag kan een leerling van een school als bedoeld in het eerste lid ontheffing verlenen van het volgen van
onderwijs in Franse taal of Duitse taal dan wel in beide talen, indien de leerling
a. voor de eerste maal tot een school voor havo of een school voor vwo is toegelaten,
b. is geplaatst in een hoger leerjaar dan het eerste,
c. voordien buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs heeft gevolgd, en
d. daarbij geen of te weinig onderwijs in de desbetreffende taal of talen heeft gevolgd.
4.
In de eerste drie leerjaren van een gymnasium wordt tevens onderwijs verzorgd in Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en
cultuur.

behoorlijk kan belemmeren in zijn schoolwerk. Het vraagt, zeker bij de talen, extra inzet, die
Mencia dan ook verwacht van dyslectische leerlingen. In het geval dat een andere stoornis
het leren van een taal belemmert, geldt dezelfde regeling.
Om tot vrijstelling over te gaan, moet aan elk van de volgende voorwaarden zijn voldaan:
1.

2.

3.

(situatie a) de leerling heeft een officiële (dyslexie)verklaring van een
orthopedagoog.
(situatie b) de leerling heeft aantoonbaar (minimaal) de eerste tien jaren van zijn/haar
leven niet in Nederland doorgebracht. Zowel de ouders als hun kind(eren) zijn in een
ander land geboren en opgegroeid waardoor aantoonbaar wordt dat het kind of de
kinderen minimaal de eerste 10 levensjaren een moedertaal hebben geleerd anders
dan de Nederlandse.
(situatie c) n.v.t. (zie boven).
de leerling heeft in de onderbouw aangetoond over voldoende capaciteiten te
beschikken om het vwo-diploma te kunnen behalen; op basis van het tweede rapport
in leerjaar drie zou de leerling volgens de geldende bevorderingsnormen bevorderd
worden naar leerjaar vier van het atheneum.
de verwachting is, dat de verplichting een tweede moderne vreemde taal in het
vakkenpakket op te nemen een succesvolle afronding van de atheneum-opleiding
door de leerling verhindert.

Procedure:
De regeling staat op de website van Mencia de Mendoza lyceum.
Bij de start van het keuzeproces in V3 informeert de decaan de ouders over de mogelijkheid
een beroep te doen op de regeling ‘Ontheffing tweede moderne vreemde taal’.
De ouders die een beroep willen doen op de regeling, dienen uiterlijk 15 april een schriftelijk
verzoek in bij de afdelingsleider, waarin met redenen omkleed een aanvraag voor ontheffing
van de tweede moderne vreemde taal wordt gedaan. Zij geven daarbij aan wat het
vervangende vak zou moeten worden.
Een commissie, bestaande uit de afdelingsleider, de conrector onderwijs e de
ondersteuningscoördinator brengen, na de mentor en de docenten Frans en Duits van de
betreffende leerling gehoord te hebben, advies uit aan de rector. De rector neemt het besluit
en deelt dit besluit mee aan leerling en ouders, minimaal twee weken voor de uiterste
inleverdatum van het definitieve profiel. Deze datum is te vinden in het
schooljaarprogramma.
Tegen het besluit van de rector kan bezwaar worden aangetekend. De procedure die
daarvoor geldt, is te vinden op de website van de school (‘algemene klachtenregeling’).
Aan het eind van leerjaar 3 gelden de gebruikelijke bevorderingsnormen.

