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Doel
Het schooljaar 20-21 heeft volledig in het teken gestaan van corona. Dit heeft effecten op
de leerontwikkeling van de leerlingen gehad. Bij de overgang naar een nieuw schooljaar
willen we in dit licht recht doen aan de leerlingen en een kansrijke doorstroom naar het
volgende schooljaar. Maar daarbij wel werken volgens duidelijke afspraken, die afwijken
van de normale procedure, omdat de situatie nu niet normaal is.
Aanpak
Bij de beslissing tot bevordering worden de volgende gegevens meegenomen:
1. De cijfers in Magister, volgens overgangsnorm in de schoolgids
2. De rapportages (hele schooljaar) uit leerlingbespreking.nl. De
laatste rapportage wordt in de week voorafgaand aan de
proefwerkweek ingevuld en met de leerlingen gedeeld.
3. De uitslagen op de cito-vas toetsen van dit schooljaar
De OE (onderwijseenheid) bereidt de overgangsvergadering voor aan de hand van een
vastgesteld Excel-document, waarin deze gegevens worden opgenomen. Hierin is voor
leerlingen van klas 2 en 3 ook de situatie van eind vorig jaar meegenomen.
In klas 2 en 3 wordt uitsluitend gekeken naar de vakken die in het vakkenpakket van het
volgende leerjaar gekozen zijn. De overige vakken kunnen meewegen bij de uiteindelijke
beslissing.
Tijdens de rapportvergadering wordt voor elke leerling vastgesteld welke van
onderstaande situaties van toepassing is en de beslissing wordt zowel in het Exceldocument als in Magister vastgelegd.
In het geval van doublure worden de argumenten, die doorslaggevend waren
genotuleerd, zodat deze aan ouders kunnen worden doorgegeven.
Een leerling die aan de overgangsnorm voldoet, wordt bevorderd naar het volgende
leerjaar. Bij overgang van klas 3 naar 4 mag deze leerling een extra vak doen.
Als dat niet zo is, kijken we naar de volgende gegevens:

1. Uit de rapportages van leerlingbespreking.nl blijkt dat de leerling over het algemeen
een goede werkhouding en kansen voor het volgende leerjaar heeft. Bij overgang van klas
3 naar klas 4 mag deze leerling een extra vak doen.
2. Als een leerling nog niet aan de overgangsnorm voldoet, wordt de cito-vas bekeken. Als
hieruit blijkt dat de leerling op niveau is, wordt de leerling bevorderd naar het volgende
leerjaar. In het Excel-document is aangegeven welk niveau toereikend is.
Als dat niet zo is wordt de leerling niet bevorderd.
Voor klas 2mh is de handelswijze hetzelfde:
De leerling krijgt een positief advies voor de overstap naar 3 havo (volgens de gangbare
norm gav 7,3 of op grond van 1 en 2 hierboven). Als de leerling op grond hiervan geen
positief advies krijgt, zijn er drie opties:
 Als de leerling niet aan de overgangsregeling van klas 2 naar klas 3
mavo voldoet, worden de cijfers omgerekend (x*0,8+1). Is er dan
nog geen overgangsrapport, dan gaat de regeling in zoals bij 1 en 2
omschreven.
In klas 1mh wordt bij de advisering ook meegenomen of een leerling in klas 2mh verder
kan of beter naar klas 2 mavo kan overstappen. We hanteren hiervoor dezelfde drie
mogelijkheden als hierboven voor klas 2 omschreven.
In klas 1 mavo krijgen leerlingen het advies voor een overstap naar klas 2mh als voldaan is
aan alle drie onderstaande voorwaarden:
 De leerling voldoet aan de normale overgangsnorm naar klas 2.
 De leerling in cito-vas scores heeft die boven de normale waardes
liggen en/of een 8,0 of hoger hebben bij gav.
 Uit leerlingbespreking.nl blijkt dat werkhouding van de leerling past
bij deze overstap.
Voor alle leerjaren geldt, dat na het doorlopen van alle stappen, overgegaan wordt op
stemming. Alle betrokken docenten hebben 1 stem (ook al geeft de docent meerdere
vakken). Het is docenten niet toegestaan zich te onthouden van stemming.
 Bij stemming m.b.t. doublure is een meerderheid (de helft+1) voldoende om de
beslissing te nemen.
 Bij stemming m.b.t. de overstap naar een hoger niveau (klas 2mh of klas 3havo)
moet 2/3 van de betrokken docenten voor stemmen.
Informatie voor ouders/verzorgers
Op 20 juli tussen 16.00 en 17.00 uur worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht
van uitgebrachte adviezen (mh) en eventuele doublure. In de andere gevallen wordt geen
contact opgenomen.
Wat wordt in Magister genoteerd?
 Bevorderd met indien van toepassing aandachtspunten m.b.t. begeleiding die in de
vergadering genoemd zijn.
 Indien van toepassing: uitslag stemming
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