
 

 

Aangepaste bevorderingsnormen/-procedure cursus 20/21 
 

Vanwege het coronavirus is het onderwijs aan onze leerlingen ook dit jaar op een andere wijze verlopen dan 

was gepland. Met instemming van de medezeggenschapsraad heeft de schoolleiding de vooraf vastgestelde 

bevorderingsnormen en bevorderingsprocedure voor dit schooljaar herzien. Bij deze herziening staat voorop 

dat wederom geen enkele leerling de dupe mag worden van de huidige omstandigheden. Het is daarnaast in 

ieders belang dat de leerling komend schooljaar op de juiste plek zit, zodat hij/zij de schoolloopbaan kansrijk 

kan voortzetten. In overleg met de MR is besloten om dit schooljaar in alle jaarlagen weer te bevorderen op 

basis van een bevorderingsbesluit. Hieronder beschrijven we de werkwijze en de richtlijnen die we bij het 

bevorderen van onze leerlingen zullen hanteren. 

 

Wijziging m.b.t. doubleren: 

Alle leerlingen hebben het recht om te doubleren, tenzij zij al een jaar gedoubleerd hebben. Er komt dit jaar 

dan ook  geen bericht aan de ouders waarin wordt gewaarschuwd voor een mogelijke doublure (zoals 

geformuleerd bij punt 5 van de algemene normen en waarmee het recht op doubleren kan worden 

ontnomen). 

 

Algemene richtlijnen onderbouw: 

De eerder vastgestelde bevorderingsnormen 2020-2021 (gepubliceerd op de website van de school) vormen 

de richtlijnen bij het vaststellen van de bevorderingen van onze onderbouwleerlingen. 

Alle docenten die aan de leerling les hebben gegeven worden betrokken bij het vaststellen van het 

bevorderingsbesluit. 

 

Aanvulling m.b.t. bevordering in de brugklassen: 

Net als in cursusjaar 20-21 zal er een mengklas 2HV gevormd worden (zie toelichting). 

We hanteren het gemiddelde 7,5 als maatstaf om te bepalen of de behaalde lijst een vwo-cijferlijst is. Indien 

een leerling niet bevorderbaar is naar 2-havo mag hij/zij doubleren in een reguliere brugklas en kan niet 

verplicht worden de school te verlaten. Doubleren in BT of BE is in principe niet toegestaan. 

Alle opdrachten moeten zijn afgerond. 

 

Plaatsing in het tweede leerjaar wordt definitief besloten in de bevorderingsvergadering. Dit besluit is 

bindend. Een leerling wordt bevorderd naar:  

- 2-ath: bij een vwo-cijferlijst. 

- 2-gym: zie 2-ath en de leerling heeft aangegeven het gymnasium te willen doen. 

- 2HV (mengklas): de bevorderingsvergadering kan bij een hoge havo-cijferlijst besluiten tot een plaatsing in 

de mengklas 2HV.  

- 2-havo: bij een havo-cijferlijst. Is dit niet van toepassing, dan zal de leerling het jaar te doubleren dan wel 

een (dringend) advies krijgen om een andere vorm van onderwijs te zoeken. 

- 2E: een voldoende cijferlijst. 

- 2T: zie bij 2-gym, 2-ath, mengklas 2HV en 2-havo en de leerling heeft een positief advies van Rabarber 

gekregen. 



Met betrekking tot de mengklas 2HV: 

De mengklas 2HV wordt een klas waarin leerlingen zitten met een 2-havo bevordering en leerlingen met een 

2HV bevordering vanuit de brugklas. De leerlingen met een HV bevordering starten de cursus meteen in het 

kernvakkentraject. In de novembervergadering plaatsen we de leerlingen, op basis van de behaalde resultaten 

in volledige vwo- en havo-trajecten. In de februarivergadering vinden bijstellingen plaats en aan het eind van 

het schooljaar volgt in de bevorderingsvergadering een formele bevordering o.b.v. het gelopen traject. 

 

Aanvulling m.b.t. bevordering in het tweede leerjaar: 

- Een leerling die in 2-havo of in 2HV het volledige vwo-traject met een bevorderbare vwo-lijst heeft 

afgerond, wordt bevorderd naar 3-vwo.  

- Doubleren in 2T of 2E is in principe niet toegestaan. 

- Alle opdrachten moeten zijn afgerond. 

 

Aanvulling m.b.t. bevordering in het derde leerjaar: 

- De bevorderingsadviezen worden gebaseerd op de cijferlijst van de vakken waar de leerling in de 

bovenbouw mee verder gaat. Die cijferlijst mag één tekort bevatten. Het gemiddelde van de gekozen 

vakken moet een 6,0 of hoger zijn. 

- De docenten die de leerlingen in de laatste periode van het jaar les hebben gegeven, worden betrokken bij 

het bevorderingsbesluit. 

- Doubleren in 3T of 3E is in principe niet toegestaan. 

- Alle opdrachten voor de vakken waarmee de leerling in de bovenbouw verder gaat, moeten zijn afgerond. 

 

Gewijzigde bevorderingsnorm bovenbouw. 

De norm is gebaseerd op de reguliere examennorm.  

Een leerling is zonder bespreking bevorderbaar als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:  

- de lijst telt maximaal drie tekorten voor twee vakken; 

- de vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben tezamen ten hoogste één tekort;    

- het gemiddelde van de onafgeronde cijfers (behalve lo) is ten minste 5,5. Dit gemiddelde wordt dus 

bepaald door het gemiddelde te nemen van de acht vakken (vwo) of zeven vakken (havo) in het pakket (+ 

het eventuele extra vak) en het afgeronde combinatiecijfer; 

- het gemiddelde cijfer voor lo is voldoende;  

- het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is op aangeven van de decaan door de 

mentor afgetekend. 

- de leerling heeft voldaan aan alle verplichtingen wat betreft taak- en leswerk. 

 


