
Aan de ouder(s), verzorger(s) van 
de leerlingen van B2a, B2b, en B2C 

PROGNOSEFORMULIER OUDERS TWEEDE BRUGJAAR 2019-2020 

Naam leerling Klas 

PROGNOSE VAN DE SCHOOL 
Tijdens de vergadering over het tweede cijferrapport wordt door de docenten de prognose (verwachting 
ten aanzien van de bevordering aan het einde van het tweede brugjaar) voor uw zoon/dochter 
vastgesteld. 
Uw gedachten daarover worden meegewogen tijdens deze vergadering. U kunt over de definitieve 
prognose een gesprek hebben met de mentor van uw zoon/dochter op  
woensdag 15 april (na 18.00 uur) of op donderdag 16 april (tussen 15.30 uur en 17.30 uur). 

PROGNOSE OUDER(S) EN LEERLING 

1. Welk onderwijs past – naar de mening van u en uw zoon/dochter – na het tweede brugjaar het
best bij de aanleg, aard en getoonde resultaten van uw zoon/dochter?

vmbo-t 

havo 

onderwijs buiten NSG Groenewoud, namelijk 

Toelichting: 

2. 
In het derde leerjaar vmbo-t kiezen de leerlingen twee vakken uit de keuze van zes.  
Welke twee vakken kiest uw zoon/dochter? (Wilt u deze vraag ook invullen als u verwacht dat uw 
zoon/dochter naar de havo-afdeling gaat) 

Frans aardrijkskunde 

Duits natuurkunde 

beeldende vormgeving geschiedenis   



3. In het derde leerjaar havo kiezen de leerlingen één van de creatieve vakken: beeldende
vormgeving of muziek. (Wilt u deze vraag ook invullen als u verwacht dat uw zoon/dochter naar
de vmbo-t-afdeling gaat.)
Welk vak kiest uw zoon/dochter?

muziek 

beeldende vorming 

4. In het derde leerjaar havo en vwo kiezen de leerlingen twee van de drie moderne vreemde talen:
Frans, Duits en Spaans. Welke talen kiest uw zoon/dochter? (Wilt u deze vraag ook invullen als u
verwacht dat uw zoon/dochter naar de vmbo-t afdeling gaat.)

Frans 

Duits 

Spaans 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Zijn er bijzondere omstandigheden, waarmee de lerarenvergadering rekening dient te houden bij het 
nemen van een definitieve beslissing aan het einde van het tweede brugjaar? 

Ja 

Nee 

Zo ja, welke? 

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld 
Dit formulier uiterlijk maandag 23 maart 2020 mailen naar de mentor1. 

 (plaats, datum) Naam ouder/verzorger 

1 Om het document terug te sturen, moet u het éérst invullen, daarna afdrukken als pdf bestand. Dit pdf-    
bestand als bijlage toevoegen in de mail naar de mentor van uw zoon of dochter.
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