
 

Leiderdorp, 23 november 2021 

Betreft: Nieuwe overgangsnormen 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat ons overgangsbeleid aan vernieuwing toe was.  

Tijdens onze kennismakingsavonden hebben we u daarom medegedeeld dat onze ‘oude’ 

overgangsnormen worden vervangen door nieuwe.  

Als bijlage bij deze e-mail ontvangt u de nieuwe overgangsnormen, waarin u ook aanvullende 

achtergrondinformatie vindt.  

De komende tijd zullen we alle leerlingen op school tijdens de mentoruren gaan bijpraten over de 

nieuwe overgangsnormen. De belangrijkste aanpassingen op een rij: 

1. Tussen leerjaar 1 en leerjaar 2 is er alleen sprake van een besluit over groepsindeling in 

leerjaar 2. Een definitief besluit over niveau wordt genomen aan het eind van leerjaar 2.   

2. In leerjaar 2 is in de zg. dakpanklassen (M/H of H/V) halverwege het schooljaar een 

keuzemoment, waarna de leerling het schooljaar op het hoge óf het lage niveau afmaakt: 

- 2MH:  mavo of havo niveau; 

- 2HV:  havo of vwo niveau 

3. In de zg. ‘bespreekzone’ wordt expliciet aangegeven welke aanvullende observatie- en 

toetsinstrumenten worden gebruikt bij de besluitvorming.  

4. De cijfernormen zijn aangepast, waarbij er alleen een onderscheid gemaakt wordt tussen 

kernvakken (en, ne, wi) en de overige vakken. 

5. Overstap naar een hoger niveau gebeurt niet meer op basis van compensatiepunten maar op 

basis van advies door het docententeam. 

6. In leerjaar 3 h/v wordt de mogelijkheid geboden om vakken buiten het gekozen profiel af te 

sluiten met ‘naar behoren afgerond’ in plaats van met een cijfer.   

In een apart protocol wordt vastgelegd op welke wijze aanvullende informatie wordt gebruikt bij de 

besluitvorming wanneer een leerling zich in de bespreekzone bevindt. 

Ondanks dat we hebben geprobeerd om een goed leesbaar document op te stellen, kunnen we ons 

voorstellen dat u vragen heeft. Wilt u in dat geval uw vraag stellen via administratievhl@lp.vhl.nl 

onder vermelding van ‘overgangsnormen’.  We zullen u begin december een extra bericht sturen 

waarin we antwoord geven op de meest gestelde vragen (FAQS). 

Met vriendelijke groeten, 

Pieter Snaterse, Ron Onderwater, Deirdre Broshka, Christine Visser-van der Wolk,  
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