
 

 

Bijlage 

 

 

BEVORDERINGSNORMEN 2019-2020 AANGEPAST OP 18 mei 2020 

De reguliere overgangsnormen zoals vermeld op de website van de school zullen voor schooljaar 

2019-2020, worden aangepast vanwege de bijzondere omstandigheden door Covid-19 

We onderscheiden drie mogelijkheden: 

- Leerlingen die voldoen aan de huidige (en aangepaste) bevorderingsnormen gaan uiteraard 

gewoon door naar het volgende schooljaar (advies tot bevordering)  

- Leerlingen die worden besproken in de overgangsvergadering. Bij deze leerlingen bepaalt de 

overgangsvergadering of welk advies passend is: bevorderen of doubleren.  

Bij een advies tot bevordering wordt een plan van aanpak opgesteld ter versterking van een 

goede voortzetting van het curriculum.  

 Het advies kan ook inhouden dat de leerling doubleert. Dit zal zijn in het geval dat een 

reparatie niet voldoende zal zijn om een goede voortzetting van het curriculum te borgen. 

 Indien een leerling en zijn/haar ouders niet akkoord gaan met het advies van de school, dan 

verwachten wij dat de ouders uiterlijk 8 juli contact opnemen met de mentor en teamleider 

om met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de school  zal altijd worden gewezen op de 

consequenties van het niet opvolgen van het advies. Indien ouders en leerlingen het advies 

uiteindelijk toch naast zich neerleggen, dienen zij dat altijd schriftelijk te onderbouwen. 

- Leerlingen die niet voldoen aan de aangepaste bevorderingsnormen.  

Indien we ervan overtuigd zijn dat een leerling te weinig kans op succes heeft in een 

vervolgjaar of op een bepaald niveau, kunnen we een bindend besluit nemen. Dat doen we 

dan zowel in het belang van de betrokken leerling als van de school. Het bindend besluit 

kunnen we alleen nemen indien een leerling niet voldoet aan de gestelde norm. Op het 

bindend besluit kan geen beroep worden aangetekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIDDENBOUW 
 

Klas 7 naar klas 8 

Bodemcijfer VSG voor klas 7:  4,0 

Bodemcijfer HO voor klas 7:  1,5 

 

Bevorderen  

(oorspronkelijke overgangsnorm) 

Bespreekgebied Doubleren  

(verruimde overgangsnorm) 

< 7 tekortpunten ≥ 7 tekortpunten Alleen in bijzondere gevallen 

 

Klas 8 naar klas 9 

Bodemcijfer VSG voor klas 8:  3,0 

Bodemcijfer HO voor klas 8:  1,5 

 

Bevorderen  

(oorspronkelijke overgangsnorm) 

Bespreekgebied 

 (gewijzigde overgangsnorm) 

Doubleren  

(gewijzigde  overgangsnorm) 

≤ 1 tekortpunt, waarbij:  

 Kernvakken gemiddeld 

voldoende. 

 Vaklessen gemiddeld 

voldoende. 

 Vakgebieden gemiddeld 

voldoende. 

 HO gemiddeld voldoende. 

Vaardigheden en competenties 

op het gewenste niveau. 

 

 

NB: leerlingen krijgen cijfers op 

twee verschillende niveaus. Om 

door te stromen naar het 

hoogste niveau moeten zij op het 

laagste niveau gemiddeld een 7,5 

(of hoger) staan voor de 

kernvakken, vaklessen en 

hoofdonderwijs. 

1-2 tekortpunten, waarbij:  

 Kernvakken gemiddeld 

voldoende. 

 Vaklessen gemiddeld 

voldoende. 

 Vakgebieden gemiddeld 

voldoende. 

 HO gemiddeld voldoende. 

Vaardigheden en 

competenties zijn op het 

gewenste niveau. 

 

NB: leerlingen krijgen cijfers op 

twee verschillende niveaus. 

Om door te stromen naar het 

hoogste niveau moeten zij op 

het laagste niveau gemiddeld 

tussen 7,0-7,5 staan voor de 

kernvakken, vaklessen en 

hoofdonderwijs. 

> 2 tekortpunten. 

Vaardigheden en competenties 

zijn niet op het gewenste niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: leerlingen krijgen cijfers op 

twee verschillende niveaus. Voor 

de kernvakken, vaklessen en 

hoofdonderwijs staan zij op het 

laagste niveau gemiddeld <7,0. 

 

 

De voorlopige niveaubepaling vmbo-t/havo/vwo is op basis van de eerste twee periodes van dit schooljaar 

gedaan en reeds gecommuniceerd naar ouders en leerlingen. Voor derde trimester is er een plan van 

aanpak voor leerlingen, die gewenste niveau nog niet hebben behaald bij het tweede rapport.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BOVENBOUW 

 
Vmbo-t klas 9 naar 10 (voorexamenklas) 

 

Bevorderen  

(oorspronkelijke overgangsnorm) 

Bespreekgebied  

(gewijzigde overgangsnormen) 

Doubleren  

(gewijzigde overgangsnorm) 

0-3 tekortpunten of 4 

tekortpunten en een gemiddelde 

≥ 6,0. Daarbij geldt dat er in de 

kernvakken max. 1 tekortpunt is.  

Daarnaast is: 

 Geen enkel cijfer ≤ 3,5 

binnen gekozen vakken en 

gemeenschappelijk deel. 

 Gemiddelde HO voldoende. 

 Handelingsdelen voldoende 

afgesloten. 

 

Voor PTA-cijfers geldt: 

 Gemiddeld voldoende. 

 Nederlands ≥ 5 

 1 x 5 en rest cijfers ≥ 6, of 

 1 x 4 en rest cijfers ≥ 6, 

waaronder minimaal 

eenmaal ≥ 7, of 

 2 x 5 en rest cijfers ≥ 6, 

waaronder minimaal 

eenmaal ≥ 7 

0-4 tekortpunten of 5 

tekortpunten en een 

gemiddelde ≥ 6,0   

of 

In de kernvakken 2 

tekortpunten. 

 

Daarnaast 

 Geen enkel cijfer ≤ 3,0 

binnen profielvakken en 

gemeenschappelijk deel. 

 

 

De leerling wordt ook 

besproken indien het 

gemiddelde van het HO 

onvoldoende is of 

handelingsdelen onvoldoende 

zijn afgesloten. 

 

Het betreft tekortpunten over 

de profielvakken.  

 

≥ 5 tekortpunten 

of 

> 2  tekortpunten bij kernvakken.  

 

Of zowel het gemiddelde van het 

HO als een of meer 

handelingsdelen zijn 

onvoldoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het betreft tekortpunten over de 

profielvakken.  

 

 

Bij overgang wordt gewerkt met afgeronde (hele) cijfers. 

 



 

 

Klas 9 /10 havo en 9 t/m 11 vwo  
Bij de bevorderingsbepaling van klas 9, 10 en 11 wordt gewerkt met afgeronde cijfers, dit i.v.m. de 
kernvakkenregeling en de slaag-zakregeling waarop de bevorderingsbepaling is afgestemd. 
 
Klas 9 hv en 10v 

 

 

Bevorderen  

(oorspronkelijke overgangsnorm) 

Bespreekgebied Doubleren  

(gewijzigde overgangsnorm) 

0-3 tekortpunten of 4 
tekortpunten én een gemiddelde 
van 6,0 of hoger. Daarbij geldt 
dat:  
• Er maximaal 1 tekortpunt is 

bij de kernvakken 
(Nederlands, Engels, 
wiskunde (indien gekozen)). 

• Het resultaat van de 
kernvakken en de 
profielvakken gemiddeld 
voldoende is.  

• De vakgebieden gemiddeld 
voldoende zijn afgesloten.  

• Geen enkel cijfer lager is dan 
een 3,5 binnen het gekozen 
profiel.  

• Hoofdonderwijs gemiddeld 
voldoende is afgesloten.  

 Handelingsdelen voldoende 
zijn afgesloten. 

*0-4 tekortpunten of 4 

tekortpunten en een 

gemiddelde ≥ 6,0  

of 

2 tekortpunten bij de 

kernvakken 

 

Het betreft tekortpunten over 

de profielvakken. 

 

De leerling wordt ook 

besproken indien het 

gemiddelde van het HO 

onvoldoende is of 

handelingsdelen onvoldoende 

zijn afgesloten. 

 

 

 

 ≥ 5 tekortpunten in de 

profielvakken of 

 Kernvakken >  2 

tekortpunten  

 Een van de cijfers binnen 

gekozen vakken en/of 

gemeenschappelijk deel ≤ 

3,0, of 

 Zowel het gemiddelde van 

het HO als een of meer 

handelingsdelen zijn 

onvoldoende. 

 

 

 

 

 

 

 
Voor klas 9 havo/vwo en 10 vwo gelden deze normen voor het voortgangsrapport en voor klas 10 havo en 
11 vwo gelden deze voor de PTA-cijferlijst.  
 
Aanvullende bepalingen voor de overgang naar klas 10:  

• Bij de keuze voor het vak wiskunde B op havoniveau : een cijfer voor wiskunde tussen 6,0 en 7,0 wordt 
besproken in de overgangsvergadering (sectie wiskunde beslist hierin). De wiskundesectie heeft 
bindend adviesrecht voor wiskunde.  

 Bij de keuze voor het vak wiskunde B op vwo-niveau:  een leerling met een cijfer voor wiskunde tussen 
6,5 en 7,2 wordt besproken (sectie wiskunde beslist hierin). De wiskundesectie heeft bindend 
adviesrecht voor wiskunde. 

 Vanwege de bevorderingsnormering kan een verplichte vakwisseling door de rappportvergadering 
worden opgelegd.  



 

 

Klas 10h en klas 11v (voorexamenklassen) 

 
  

Bevorderen  

(oorspronkelijke overgangsnorm) 

Bespreekgebied 

(gewijzigde overgangsnorm) 

Doubleren  

(gewijzigde overgangsnorm) 

0-3 tekortpunten of 4 
tekortpunten én een gemiddelde 
van 6,0 of hoger. Daarbij geldt 
dat:  
• Er maximaal 1 tekortpunt is 

bij de kernvakken 
(Nederlands, Engels, 
wiskunde (indien gekozen)). 

• Het resultaat van de 
kernvakken en de 
profielvakken gemiddeld 
voldoende is.  

• De vakgebieden gemiddeld 
voldoende zijn afgesloten.  

• Geen enkel cijfer lager is dan 
een 3,5 binnen het gekozen 
profiel.  

• Hoofdonderwijs gemiddeld 
voldoende is afgesloten.  

 Handelingsdelen voldoende 
zijn afgesloten. 

0-4 tekortpunten of 5 

tekortpunten met  een 

gemiddelde ≥ 6,0. Daarbij 

gelden alle voorwaarden die 

ook gelden bij de 

bevorderingsnorm. 

of 

2 tekortpunten in de 

kernvakken 

 

De leerling wordt ook 

besproken indien het 

gemiddelde van het HO 

onvoldoende is of 

handelingsdelen onvoldoende 

zijn afgesloten. 

 

Het betreft tekortpunten in de 

profielvakken 

 

 ≥ 5 tekortpunten of 

 Kernvakken > 2  

tekortpunten 

 Een van de cijfers binnen 

gekozen vakken en/of 

gemeenschappelijk deel ≤ 

3,0, of 

 Zowel het gemiddelde van 

het HO als een of meer 

handelingsdelen zijn 

onvoldoende. 

 

 

 

 

 

Het betreft tekortpunten in de 

profielvakken 

 

 

 

 

 
 

 


