Septembertraject 2019 Alfa-college
Wat is het Septembertraject?
Het septembertraject is een kortdurend en intensief traject voor leerlingen die gezakt zijn op het
vwo, havo of vmbo-tl en die middels dit traject hun diploma kunnen behalen door het verbeteren
van het combinatiecijfer in traject 1 en/of 2.
In traject 3 kan het gebeuren dat vastgesteld wordt dat een leerling geslaagd is op basis van een
combinatie van cijferlijsten of door het verwijderen van niet-noodzakelijke vakken.
Het combinatiecijfer
Het combinatiecijfer wordt vastgesteld op grond van het PTA van het VAVO. Dit betekent dat het
combinatiecijfer TENMINSTE bestaat uit:
•
•
•
•

Maatschappijleer
Profielwerkstuk
Literatuur (indien verplicht; bij talen zonder literatuur)
KCV (voor gymnasiumleerlingen waarbij dit geen onderdeel is van de klassieke talen)

LET OP: Het vak CKV (en het bijbehorende cijfer) moet op het VAVO worden verwijderd uit het
combinatiecijfer!

Traject 1:
• het combinatiecijfer verhogen middels een verbetering van het Maatschappijleer
eindcijfer.
Traject 2:
• het combinatiecijfer verhogen met NIET meer dan 1 punt middels een verbetering van
het cijfer van het Profielwerkstuk
(eventueel in combinatie met traject 1).
Traject 3:
• overstappen van het ene niveau naar het andere (bijv. van vwo naar havo), waardoor
een vak uit de cijferlijst verwijderd kan worden;
• een vak uit het combinatiecijfer laten vervallen;
• twee CE-cijferlijsten combineren (twee keer gezakt).

Hoe meldt de leerling zich aan?
De leerling moet direct na de uitslag van het 2e tijdvak zich digitaal aanmelden via de website:
www.alfa-college.nl bij het vavo van het Alfa-college.
Bij de Opmerkingen moet aangegeven worden dat de leerling mee wil doen aan het
Septembertraject.
Link voor het aanmelden: Aanmelden VAVO Septembertraject
Bij deze aanmelding moet(en) de definitieve cijferlijst(en) geüpload worden.
Na aanmelding ontvangt de leerling een bevestiging dat hij/zij op de intake wordt verwacht.
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Hoe ziet de intake er uit?
Inhoudelijke bijeenkomst + intakegesprek
Intakegesprekken vinden plaats op het vavo aan de Admiraal de Ruyterlaan 2 te Groningen. De
leerlingen krijgen een mail wanneer ze voor het intakegesprek worden verwacht.
Leerlingen nemen de volgende benodigde informatie mee:
Traject 1

Intake:
Dinsdag 2 juli 2019 om 13:00 uur

• gewaarmerkte
cijferlijst(en)
• PTA van maatschappijleer
van de vo-school
• onderliggende cijfers
Maatschappijleer (dus alle
toetsresultaten
afzonderlijk op een
gewaarmerkte kopie of op
een cijferlijst met een
stempel van de school)
• Eventueel bewijs voor
toetstijdverlenging
• een geldig
identiteitsbewijs

Traject 2

Intake:
Dinsdag 2 juli 2019 om 13:00 uur

• gewaarmerkte
cijferlijst(en)
• het PWS digitaal en geprint
• een geldig
identiteitsbewijs

Traject 3

Intake:
Woensdag 3 juli 2019 om 10:00 uur

• gewaarmerkte cijferlijst(en)
• een geldig identiteitsbewijs

Leerlingen jonger dan 18 jaar nemen (één van) de wettelijk vertegenwoordigers mee. Tijdens het
intakegesprek wordt vastgelegd welk traject de leerling gaat volgen.

Wat zijn de kosten?
De kosten bedragen € 350,00 ongeacht het traject of de combinatie van trajecten; te voldoen bij de
definitieve inschrijving tijdens de inhoudelijke bijeenkomst.

De trajecten
Wij bieden keuze uit traject 1 of 3. Traject 2 bieden we alleen aan bij hoge uitzondering. In het
intakegesprek worden de gegevens van het traject en het pakket digitaal vastgelegd.
Traject 1 - Maatschappijleer
De leerling wil het combinatiecijfer verhogen door schoolexamens van het vak Maatschappijleer
over te doen. De haalbaarheid en de risico’s worden besproken tijdens de intake. Deze kunnen
verschillen per leerling. Mocht de intaker de verbetering van het combinatiecijfer met een
herkansing voor maatschappijleer niet haalbaar achten, dan zullen we de leerling niet inschrijven.
Voorlichting
Na de intake op 2 juli 2019 worden leerlingen ingeschreven en geïnformeerd door de docent
Maatschappijleer over het komende traject. Er wordt door de docent Maatschappijleer vastgesteld
of en voor welke modules vrijstellingscijfers toegekend kunnen worden. Iedere leerling krijgt een
studiewijzer mee en krijgt de afspraken die horen bij dit traject, op papier. De leerling moet zelf
voorzien in het lesmateriaal.
Eisen:
De leerling dient, afhankelijk van de afdeling, een examentraining bij te wonen op 3 of 4 juli (zie
tabel). Tijdens die lessen wordt relevante vakinhoud aangeboden die ook in de toetsen terug zal
komen. Leerlingen kunnen de stof bestuderen volgens de studiewijzer. Er zijn voor iedere afdeling
drie toetsen: op 8, 9 en 10 juli steeds van 10:00 tot 11:00 uur. Inhalen en/of herkansen is niet
mogelijk.
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Traject 2 - Profielwerkstuk
Tijdens de intake worden de haalbaarheid en risico’s van dit traject besproken. Met het
verbeteren van het PWS kan het combinatiecijfer met niet meer dan 1 punt worden opgehoogd. Is
PWS-verbetering niet voldoende haalbaar, dan schrijven we de leerling niet in. Na de intake volgt
de inschrijving en vervolgens krijgt de leerling een begeleider toegewezen. Deze begeleider krijgt
een kopie van het PWS (digitaal en geprint) om te bestuderen. Met de begeleider wordt een eerste
afspraak gepland. Deze afspraak wordt op het afsprakenformulier genoteerd en later afgetekend.
De leerling krijgt een kopie van dit formulier mee.
Dit traject wordt alleen in uitzonderingsgevallen aangeboden. De leerlingen die dit (intensieve)
traject volgen zullen hier nadere informatie over ontvangen bij de intake op dinsdag 2 juli 2019 om
13:00 uur.
Traject 3 - Schrijfopdracht
Van dit traject kan gebruik gemaakt worden als de leerling:
a) twee keer gezakt is en twee cijferlijsten eindexamen wil combineren.
b) gezakt is, maar nog kan slagen door een vak uit het combinatiecijfer weg te strepen,
waardoor het combinatiecijfer hoger wordt.
c) gezakt is voor een niveau (bijv. vwo), maar wel kan slagen (door een vak uit het
vakkenpakket te verwijderen) voor een diploma op lager niveau (havo).
De leerling is dus feitelijk geslaagd maar heeft een inschrijving nodig op het vavo om een diploma
te halen. Leerlingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek op 3 juli 2019 om 10.00 uur op het
vavo aan de Admiraal de Ruyterlaan 2 te Groningen. Tijdens het intakegesprek wordt een
inschrijfformulier voor het vavo ondertekend. De inspanningsverplichting die de leerling dient te
leveren, bestaat uit het maken van een schriftelijke opdracht waarin wordt gereflecteerd op het
PWS, de schoolloopbaan en toekomstplannen (1000 woorden). Deze opdracht wordt uitgevoerd op
het vavo op donderdag 4 juli tussen 10:00 en 12:00 uur.

Hoe wordt de uitslag vastgesteld en wanneer krijg jij je diploma?
Het nieuwe cijfer van Maatschappijleer wordt vastgesteld aan de hand van het PTA van het VAVO.
Het nieuwe cijfer van het Profielwerkstuk wordt vastgesteld aan de hand van het
beoordelingsformulier van het vavo.
Met deze nieuwe cijfers wordt in augustus vastgesteld of de leerling geslaagd is.
Als dat het geval is, dan kan de leerling het diploma ophalen en ondertekenen op maandag 26
augustus 2019 om 13:00 uur.
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Tijdpad Septembertraject

Datum
Aanmelden
Vrijdag 28 juni t/m
maandag 1 juli om
12:00 uur
Intake
Dinsdag 2 juli 2019
13:00 uur

Activiteit

Toelichting

Aanmelden voor de septemberregeling via website Alfa-college
www.alfa-college.nl
Inhoudelijke
bijeenkomst
Traject 1 en 2
+
Intakegesprek

•

•

•
Woensdag 3 juli 2019
10:00 uur

Maatschappijleer
- Inleveren cijferlijst schoolexamens Maatschappijleer en
bijbehorend PTA.
- Vaststellen welke domeinen getoetst moeten worden
- Toelichting PTA-VAVO
PWS
- Aanleveren oud-PWS digitaal en op papier en
beoordelingsformulier
- Toewijzing begeleider
- Toelichting stappenplan PWS
Betaling Septembertraject
- € 350,00
- met de PIN
Toelichting schrijfopdracht
Betaling Septembertraject
- € 350,00
- met de PIN

Inhoudelijke
•
bijeenkomst
•
Traject 3
+
Intakegesprek
Traject 1: Maatschappijleer
Woensdag 3 juli 2019
Examentraining ML- vmbo-tl
9:00 – 12:00 uur
Woensdag 3 juli 2019
Examentraining ML- havo
12:30 – 17: 00 uur
Donderdag 4 juli 2019
Examentraining ML-vwo
9:00 -12:00 uur
Maandag 8 juli 2019
Toets Maatschappijleer Module A (vmbo-tl/havo/vwo)
10:00 uur
Dinsdag 9 juli 2019
Toets Maatschappijleer Module B (vmbo-tl/havo/vwo)
10:00 uur
Woensdag 10 juli 2019
Toets Maatschappijleer Module C (vmbo-tl/havo/vwo)
10:00 uur
Traject 2: Profielwerkstuk
Donderdag 4 juli 2019
Startgesprek met begeleider.
of
Begeleider formuleert aanvullende opdracht
Vrijdag 5 juli 2019
Maandag 8 juli 2019

Middengesprek
Leerling levert conceptuitwerking aanvullende opdracht in
Dinsdag 9 juli 2019
Eindgesprek
Leerling levert definitieve uitwerking aanvullende opdracht in
Dinsdag 9 juli 2018
Presentatie
13:00 uur
Leerling presenteert uitwerking aanvullende opdracht
Traject 3: Schrijfopdracht
Donderdag 4 juli 2019
Reflectie op PWS, schoolloopbaan en toekomstplannen
10:00-12:00 uur
Afronding
Vrijdag 12 juli 2019
Alle resultaten worden gemaild naar de leerlingen
Week van 19 augustus
2019

Vaststelling van de uitslag
Mailen uitslag naar leerling

Maandag 26 augustus
2019 13:00 uur

Diploma-uitreiking

