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Bevorderen en bespreken  
 

We hanteren de bevorderingsnormen die op de site staan. Vanwege de bijzondere 

omstandigheden worden deze normen voor dit schooljaar aangevuld met onderstaande 

bepalingen.   

 
1. Alle leerlingen die niet direct bevorderd zijn, worden besproken.  

2. Behalve op de behaalde resultaten wordt gelet op:  

a. werkhouding, aanwezigheid bij online lessen, kwaliteit van de ingeleverde 

opdrachten en eventuele resultaten in OoA-tijd  

b. een passende en perspectiefvolle vervolgstap. Dit is maatwerk.  

3. De uitkomst kan per leerling, per afdeling en per leerjaar verschillen: doubleren, overgaan, 

overgaan naar een andere opleiding.  

4. De volgende bijzondere verruimingen zijn toegevoegd:  

a. Doubleren in klas 1-2 is een mogelijkheid.  

b. Bij 2M, 3M, 3H, 3V en bij de overgang van 2H naar 3M wordt - al dan niet - 

bevorderd op basis van het gekozen vakkenpakket. 

c. Bij de overgang van 3M naar 4M mag een leerling een extra vak kiezen (i.v.m. 

doorstroom havo) wanneer een leerling voor alle gekozen vakken minstens een - 

niet afgeronde - 6.0 heeft als overgangscijfer. 

5. Om perspectiefvol verder te gaan kan de bevorderingsvergadering besluiten tot:  

a. een gerichte reparatie voor één enkel vak. Het gaat dan om een duidelijk 

aanwijsbare lacune in de kennis van de leerling waardoor deze in de volgende klas 

onvoldoende basis heeft om perspectiefvol verder te kunnen.  

De reparatie en de toetsing hierop vinden voor de zomervakantie plaats en 

hebben een verplicht karakter. Als de toets naar behoren is gemaakt, gaat de 

leerling over. Als dat niet het geval is, doubleert hij.  

b. een verplichte pakketwijziging: Een leerling kan alleen over als hij of zij zijn pakket 

wijzigt.  

Een aantal leerlingen in 2 mavo, 3 mavo en 3 havo bieden we de mogelijkheid zich volop te 

concentreren op het vakkenpakket waarmee ze in de bovenbouw doorgaan. Zij kunnen begin juni 

een of meerdere vakken laten vallen. Het initiatief hiervoor ligt bij de mentor, in samenspraak met 

de decaan, de coördinator en de afdelingsleider.  
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