Aanpassing overgangsnormen 2021
1. De overgangsnormen blijven gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde
rapportcijfer per vak.
2. Leerlingen die volgens de huidige bevorderingsnormen formeel niet in aanmerking
komen om ‘bespreekgeval’ te zijn, kunnen wel in aanmerking komen voor
voorwaardelijke 'proef'bevordering, mits zowel het PO advies als de uitslagen van de
CITO VAS toetsen daar aanleiding toe geven. De mentor en de teamleider brengen in
dat geval de leerling in ter bespreking.
3. Leerlingen in 2 mavo (2Ma, 2Mb, 2MHa) en 3 mavo die volgens de huidige
bevorderingsnormen geen ‘bespreekgeval zijn’, kunnen wel in aanmerking komen
voor reguliere bevordering als zowel het PO advies als de CITO VAS toetsen daar
aanleiding toe geven. Voorwaardelijke bevordering is voor hen echter niet mogelijk.
4. In leerjaar 2 kan een leerling alleen een voorwaardelijke bevordering naar leerjaar 3
krijgen als er twijfel is tussen havo en vwo niveau. (Bij een bevordering naar 3 mavo is
voorwaardelijke bevordering niet mogelijk.)
5. Voorwaardelijke bevordering naar 4 mavo is wettelijk niet toegestaan.
6. De leerling met een voorwaardelijke bevordering heeft het recht om het schooljaar
op het hoogste niveau af te maken wanneer hij/zij aan het einde van periode 1 aan de
bevorderingsnormen voldoet.
7. Leerlingen die aan het eind van periode 1 niet aan de bevorderingsnorm voldoen
worden definitief geplaatst op het lage niveau, tenzij de schoolleiding anders besluit.

In 2MH en 2HV wordt in rapportperiode 1 (P1) op twee niveaus cijfers gegeven. In rapportperiode 2
(P2) krijgen leerlingen cijfers op 1 niveau, dus of het hoge niveau, of het lage niveau. Aan het einde
van het schooljaar zijn de bevorderingsnormen van toepassing die passen bij het niveau uit P2.
De leerlingen in klas 2MH volgen het vak Spaans in P1. Leerlingen die het schooljaar afmaken op
het mavo-niveau, volgen in P2 het vak economie.
In verband met de vervroegde profielkeuze van 3 mavo naar 4 mavo en het besluit om nietgekozen vakken in een light variant te volgen in 3 havo en 3 vwo, zijn de bevorderingsnormen voor
deze twee groepen op details aangepast om hier op in te spelen. In een separaat document is dit
uitgewerkt.

