
 

 

Aanvullingen bevorderingsnormen 4havo/ 4vwo/ 5vwo 
 

 
Bevorderingsnormen bovenbouw  

In verband met de Coronacrisis en het daardoor ontstane beperkte aanbod van fysiek onderwijs en 

aanwezigheid van nieuwe toetsgegevens, hebben niet alle leerlingen de kans gehad om de reeds 

aanwezige resultaten te verbeteren of voort te zetten op een manier die past bij een normaal 

verlopen schooljaar. Het uitsluitend hanteren van de opgestelde bevorderingsnormen zal daarom 

geen recht doen aan de ontwikkeling van de leerlingen onder deze omstandigheden. Om die reden 

zijn er aanvullingen op de bevorderingsnormen nodig en is het pta aangepast. 

Wij zijn ons bewust dat de ontwikkeling tijdens de periode van afstandsonderwijs per individu 

verschillend is geweest en dat het niet eenvoudig is om het zicht op de leerlingen te houden ten tijde 

van het afstandsonderwijs. Met deze aanpassingen op de bevorderingsnormen hopen wij de 

schoolbrede waarden zoals beschreven in het schoolplan - waaronder autonomie, eigenaarschap, 

samenwerken, kansrijkheid en zicht op de leerling– ten gunste van de leerlingen te hebben vertaald. 

Hierbij is het belangrijk om bij ieder kind de vraag gesteld te hebben in hoeverre het kansrijk is in het 

volgende leerjaar.  

Wij hebben tevens de mogelijkheden uitgebreid om leerlingen waarbij twijfel bestaat, te bevorderen 

of te plaatsen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen van het Visser ’t Hooft – Kagerstraat, 

hiermee een reële en haalbare kans krijgen in de volgende schooljaren.  

 

Bevorderingsbepaling 2019/2020 

De bevorderingsbepaling wordt gebaseerd op de ontwikkeling van leerlingen tijdens de twee fases 

van dit schooljaar 

Fase 1: De resultaten behaald tot en met 16 maart 2020 

Fase 2: De resultaten en ontwikkeling van 17 maart t/m de zomervakantie 

Toelichting: 

Fase 1 

De resultaten behaald t/m 16 maart worden naast de reguliere bevorderingsnormen gelegd. Een 

leerling is dan bevorderbaar of niet- bevorderbaar. Hierbij moeten de afgenomen toetsen voor 5v en 

4h van SE2 compleet zijn en mag er 1 toets herkanst worden. 

Fase 2 

Vanaf 17 maart is het afstandsonderwijs inzet en wordt het resultaat bijgehouden. Dit gebeurt per 

vak via Magister waarbij aanwezigheid bij online lessen en van het gemaakte en ingeleverde 

huiswerk zichtbaar is. De mentor monitort dit en neemt contact op met de leerling en met de ouders 

als de inzet niet naar behoren is. Leerlingen die behoefte hebben aan hulp wordt extra begeleiding 

geboden. Leerlingen die niet participeren aan het leerproces en niet reageren op de oproepen van de 

mentor en docenten worden doorverwezen naar bureau leerplicht. 



 

 

Per vak en per leerjaar zijn de leerdoelen opgesteld. Deze leerdoelen worden diagnostisch getoetst 

en beoordeeld met O/V/G of worden op afstand getoetst en becijferd (zonder weging).  

De mentor advies vraagt advies aan de vakdocenten over de kans van slagen van een leerling van het 

betreffende vak in het volgende leerjaar, gebaseerd op bovengenoemde criteria. 

 Ouders en leerlingen ontvangen rond 1 juni een prognose gebaseerd op de resultaten van de eerste 

periode gecombineerd met de resultaten en vakadviezen in de periode van 16 maart t/m 31 mei. 

Deze prognose wordt ook gedeeld met alle collega’s. Op basis van deze prognose zullen leerlingen 

waarbij twijfel bestaat omtrent een bevordering een plan moeten maken en gericht aan de slag 

moeten. 

Vanaf 2 juni zullen leerlingen gefaseerd naar school gaan maar ook op afstand lessen blijven volgen. 

In deze fase werken de leerlingen verder aan hun resultaten en er zullen overgangstoetsen worden 

afgenomen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen. Leerlingen zullen ook eventuele achterstanden 

moeten wegwerken. Vakdocenten geven een tweede (nu definitieve oordeel) op basis van kennis en 

vaardigheden, behaalde resultaten, aanwezigheid bij Kagerlessen/onlinelessen, gemaakt huiswerk. 

De mentor verzamelt, voorafgaand aan de slotvergadering, alle adviezen. Verder wordt 

gecontroleerd of de dossiers van ckv, maatschappijleer en godsdienst compleet zijn. 

Ouders, leerlingen en collega’s worden over de uitkomst van de slotvergadering geïnformeerd. 

 

 

  



 

 

Mogelijke scenario’s 

Leerling 1 wordt bevorderd 

 

 

Sep okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul 

Fase 1 De leerling  was bevorderbaar tot aan 16 maart. 

fase 2 De adviezen van de vakdocenten zijn positief. 

     De prognose begin juni is positief en geeft aan wat er nodig is om dit resultaat te behouden 

 Bij 4h/5v geldt bovendien dat ckv/gd/ma opdrachten afgerond moeten zijn om bevorderd te kunnen 

worden naar het volgende leerjaar. 

 

Leerling 2 wordt besproken 

 

 

Sep okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul 

Fase 1 De leerling  was niet bevorderbaar tot aan 16 maart.  

fase 2 De adviezen van de vakdocenten zijn overwegend positief; dit geeft aanleiding deze leerlingen 

te bespreken 

     De prognose begin juni is “twijfel” en geeft aan wat er nodig is om dit resultaat te behouden of te 

verbeteren. 

De vergadering in juli zal bepalen of de leerling kansrijk is om succesvol te zijn in het volgende 

leerjaar 

Bij 4h/5v geldt bovendien dat ckv/gd/ma opdrachten afgerond moeten zijn om bevorderd te kunnen 

worden naar het volgende leerjaar 

 

Leerling 3 wordt niet bevorderd 

 

 

Sep okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul 

Fase 1 De leerling  was niet bevorderbaar tot aan 16 maart. 

fase 2 De vakadviezen zijn overwegend negatief. 

     De prognose begin juni is negatief en geeft aan wat de verschillende vervolgopties zijn van de 

leerling en nodigt uit tot het maken van een plan voor rest van het schooljaar.  

Fase 1 

 

Fase 2 

Fase 1 

 

Fase 2 

Fase 1 Fase 2 



 

 

 

 

 

Leerling 4 en 5 zijn kansrijk bij twijfel 

 

 

Sep okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul 

Fase 1 de leerling  was bevorderbaar tot aan 16 maart  

fase 2 de leerling komt in de twijfelcategorie op basis van de adviezen van de vakdocenten in de 

tweede fase. 

   De prognose begin juni is “twijfel” en de leerling maakt in overleg met de betreffende vakdocenten 

een plan om achterstanden in te halen. 

De vergadering in juli zal bepalen of de leerling kansrijk is om succesvol te zijn in het volgende 

leerjaar 

Bij 4h/5v geldt bovendien dat ckv/gd/ma opdrachten afgerond moeten zijn om bevorderd te kunnen 

worden naar het volgende leerjaar 

 

 

Sep okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul 

Fase 1 De leerling  was niet bevorderbaar tot aan 16 maart  

fase 2 De leerling komt daardoor in de twijfelcategorie op basis van behaalde resultaten en adviezen 

van de vakdocenten. 

   De prognose begin juni is “twijfel” en de leerling maakt in overleg met de betreffende vakdocenten 

een plan om achterstanden in te halen. 

De vergadering in juli zal bepalen of de leerling kansrijk is om succesvol te zijn in het volgende 

leerjaar 

 

Kansrijk bij twijfel 

Als er bij fase twee twijfel is over bevordering dan beschikt de school over meer opties dan andere 
jaren om de bevordering naar het volgende leerjaar mogelijk te maken. De vergadering kan besluiten 
om: 

- De leerling niet te bevorderen 
- De leerling toch te bevorderen naar het volgende leerjaar 
- De leerling te bevorderen en de zomerschool te laten volgen. 
- De leerling onder voorwaarden te plaatsen in het volgende leerjaar. De voorwaarden 

gekoppeld aan de plaatsing zullen worden vastgesteld in de vergadering. 
-  

 

Fase 1 Fase 2 

Fase 1 Fase 2 



 

 

 
Slotvergadering 
 
De slotvergadering wordt voorbereid door mentoren en teamleider op basis van de resultaten en de 
input van de vakdocenten.  
 
Plaatsing volgend leerjaar 
 
De school kan in uitzonderlijke gevallen overgaan tot een voorwaardelijke bevordering ofwel 
plaatsing in het volgende leerjaar. Dat houdt in dat een leerling start in het volgende leerjaar en dat 
er aan deze plaatsing voorwaarden zijn gesteld. De ouders, leerling en schoolleiding tekenen hiervoor 
een contract. Indien niet aan de inhoud van het contract kan worden voldaan, wordt de leerling 
teruggeplaatst.  
 
 
 
Zomerschool 
  
de mogelijkheid bestaat om leerlingen gebruik te laten maken van de zomerschool op 16,17,20 en 21 

juli. 

Een zomerschoolprogramma houdt in dat een externe instantie de begeleiding van een aantal 
leerlingen op school verzorgt, die voor één of meerdere vakken moeten worden bijgespijkerd. 

In de eindvergadering bespreken we welke leerlingen voor deelname aan de zomerschool in 
aanmerking komen. In overleg met de mentor en/of vakdocent worden voor elke deelnemer de 
vakspecifieke doelstellingen vastgelegd. 

Kosten en subsidie 

Aan de organisatie van een zomerschoolprogramma op uw school zijn kosten verbonden maar de 
toegekende subsidie is echter kostendekkend. Hierdoor zullen we geen bijdragen in de kosten vragen 
anders dan de kosten van eventueel klein materiaal (schriften, pennen etc). We verwachten wel 
volledige deelname op de vier dagen. 


