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Aanpassing bevorderingsnormen en wijze van besluitvorming aan 
het eind van het schooljaar 2020-2021, d.d. vrijdag 25 juni 2021  

 
Voor leerjaar 1 en 2   

Het bespreekgebied wordt verruimd: ook alle leerlingen die zich in het rode gebied 

bevinden qua bevorderingsnormen worden besproken op kansrijkheid door de 

voorbereidende vergadering (zie onder).   

De besluitvormende vergadering kan de leerling uit leerjaar 1 en 2 een maximum van 

twee adviestaken opleggen. Een adviestaak is bedoeld om een leerling beter voorbereid 

te laten beginnen aan het nieuwe schooljaar, maar er zitten geen consequenties aan het 

niet uitvoeren van deze taak. Alle leerlingen die door de docentenvergadering worden 

bevorderd met een adviestaak gaan vanaf het begin van het schooljaar tot aan de 

herfstvakantie verplicht twee middagen in de week naar Teach Buddy of After Scool om 

aan dat betreffende vak/de betreffende vakken te werken. Als een leerling (en/of ouders) 

deze aanpak niet ziet zitten dan doubleert een leerling het jaar. Mocht het om een 

tweede keer doubleren gaan dan zal de leerling een andere onderwijsinstelling moeten 

zoeken.  

 

Voor leerjaar 3   

Het bespreekgebied wordt verruimd: ook alle leerlingen die zich in het rode gebied 

bevinden qua bevorderingsnormen worden besproken op kansrijkheid door de 

voorbereidende vergadering (zie onder).   

In leerjaar 3 willen we de bevorderingsnormen daarnaast aanpassen, om 

de kansrijkheid van leerlingen te vergroten. In leerjaar 3 heb je de meeste vakken 

gedurende je schoolloopbaan en het lijkt ons realistisch om onder de huidige 

omstandigheden de normen voor dit leerjaar aan te passen. We stellen de volgende 

wijzigingen voor:   

** De zinsnede “Voor bevordering moet het gemiddelde van alle vakken minimaal 6,0 

zijn” gaat dit schooljaar weg. Wat dan wel blijft staan voor HAVO is: “Voor de 

profielvakken van het gekozen vakkenpakket bedraagt het gemiddelde eindrapportcijfer 

minimaal 6,0.”   

Wat dan wel blijft staan voor VWO is: “Voor de profielvakken van het gekozen 

vakkenpakket bedraagt het gemiddelde eindrapportcijfer minimaal 6,5.”  

** Leerlingen mogen een vak met maximaal twee tekortpunten (en dus niet lager dan 

een 3,5) dat geen onderdeel van het profiel vanaf leerjaar 4 gaat uitmaken schrappen. 

Valt de leerling met deze maatregel buiten het bespreekgebied dan is de leerling 

bevorderd. Valt de leerling met deze maatregel in het bespreekgebied dan zal de leerling 

conform de regeling van de overgangsnormen op het RML in de voorbereidende 

vergadering besproken worden op kansrijkheid in leerjaar 4. Bij die bespreking blijft de 

vinger op dat ene vak liggen. De docent van het vak waar de vinger op ligt, mag wel 

meestemmen en kijkt bij zijn/haar afweging naar de kansrijkheid van de leerling in 

leerjaar 4, onafhankelijk van de resultaten die zijn behaald voor zijn/haar vak. De 

vergadering kan de leerling uit leerjaar 3 een maximum van twee adviestaken opleggen. 

Een adviestaak is bedoeld om een leerling beter voorbereid te laten beginnen aan het 

nieuwe schooljaar, maar er zitten geen consequenties aan het niet uitvoeren van deze 

taak.  

 

Alle leerlingen die door de docentenvergadering worden bevorderd met een adviestaak 

gaan vanaf het begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie verplicht twee 

middagen in de week naar Teach Buddy of After Scool om aan dat betreffende vak te 

werken. Als een leerling (en/of ouders) deze aanpak niet zien zitten dan doubleert een 

leerling het jaar. Mocht het om een tweede keer doubleren gaan dan zal de leerling een 

andere onderwijsinstelling moeten zoeken.  
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Voor leerjaar 4H en 45V  

Het bespreekgebied wordt verruimd: ook alle leerlingen die zich in het rode gebied 

bevinden qua bevorderingsnormen worden besproken op kansrijkheid door de 

voorbereidende vergadering (zie onder).   

De besluitvormende vergadering kan de leerling uit leerjaar 4H en 45V een maximum 

van twee adviestaken opleggen. Een adviestaak is bedoeld om een leerling beter 

voorbereid te laten beginnen aan het nieuwe schooljaar, maar er zitten geen 

consequenties aan het niet uitvoeren van deze taak. Alle leerlingen die door de 

docentenvergadering worden bevorderd met een adviestaak gaan vanaf het begin van 

het schooljaar tot aan de kerstvakantie verplicht twee middagen in de week 

naar Teach Buddy of After Scool om aan dat betreffende vak/ de betreffende vakken te 

werken. (Bij een zeer voorspoedige ontwikkeling kan dit ook slechts tot de herfstvakantie 

zijn.) Als een leerling (en/of ouders) deze aanpak niet ziet zitten dan doubleert een 

leerling het jaar. Mocht het om een tweede keer doubleren gaan dan zal de leerling een 

andere onderwijsinstelling moeten zoeken.  

Nota bene: De normale gerichte bevorderingstaken die al jaren in zwang zijn blijven van 

kracht. Het gaat hier om leerlingen die gericht bevorderd worden met een 

vakkenwissel (bijvoorbeeld van wis B naar wis A). Zij krijgen een bevorderingstaak in de 

zomer mee en gaan een half jaar naar Teach Buddy of After Scool om eventuele 

achterstanden weg te werken. Er zijn voor de leerling geen consequenties verbonden 

aan deze gerichte bevorderingstaak (er wordt geen taaktoets afgenomen en het kan hen 

derhalve ook geen herkansing kosten bij slecht gevolg).  

  

Wijze van besluitvorming:   

Voorstelvergadering per leerjaar en besluitvormende vergadering per leerjaar   

 

De Voorstelvergadering   

Een groep collega’s bereidt de vergaderingen per leerjaar met elkaar voor. Zij doen 

beredeneerde voorstellen op papier voor de besluitvormende vergadering waar alle 

lesgevende docenten een stem mogen uitbrengen. De groep die de afweging met elkaar 

maakt per leerling bestaat uit: de coördinator, alle mentoren van dat leerjaar, aangevuld 

met enkele vakdocenten (de coördinator maakt de afweging welke vakdocenten dat zijn, 

afhankelijk van de vakken die de mentoren al geven worden collega’s uit andere vakken 

gevraagd om aan te sluiten, maar de kernvakken zijn in ieder geval steeds 

vertegenwoordigd). Op deze manier kunnen precieze voorstellen ter stemming aan de 

docenten in de besluitvormende vergadering worden voorgelegd (bij alle 

bespreekgevallen). Dat maakt de vergadering slagvaardiger, korter en het zorgt ook voor 

gelijkwaardigere afwegingen tussen diverse klassen van eenzelfde leerjaar. Heb je 

belangrijke informatie als vakdocent over een leerling om mee te nemen in de afweging 

dan verstrek je die informatie vooraf aan de mentor van de desbetreffende leerling.   

 

De besluitvormende vergadering   

De besluitvormende vergadering bestaat uit alle lesgevende collega’s uit een heel 

leerjaar, zodat alle docenten uit een bepaald leerjaar met elkaar de juiste gang van 

zaken (gelijkwaardige afwegingen maken op basis van de normen door alle klassen van 

een leerjaar heen) kunnen bewaken. Bij deze vergaderingen wordt door de mentor van 

de leerling genotuleerd wat het besluit is, zodat de coördinator, als technisch voorzitter, 

zich kan richten op een ordentelijk verloop van de vergadering. De vergadering kan de 

leerling uit 4HV en 5V een maximum van twee adviestaken opleggen. Een adviestaak is 

bedoeld om een leerling beter voorbereid te laten beginnen aan het nieuwe schooljaar, 

maar er zitten geen consequenties aan het niet uitvoeren van deze taak. Alle leerlingen 

die door de docentenvergadering worden bevorderd met een adviestaak gaan vanaf het 

begin van het schooljaar tot aan de kerstvakantie verplicht twee middagen in de week 

naar Teach Buddy of After Scool om aan dat betreffende vak/ de betreffende vakken te 

werken. (Bij een zeer voorspoedige ontwikkeling kan dit ook slechts tot de herfstvakantie 

zijn.)   
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Na de vergadering deelt de mentor de notulen met de coördinator die de gebundelde 

notulen per leerjaar deelt met de docentengroep van dat leerjaar en met de 

schoolleiding. De mentor plaatst de afweging direct in het magisterlogboek van de 

desbetreffende leerling. De mentor neemt contact op met de leerlingen en deelt het 

besluit van de vergadering. Bij het rapport worden de adviestaken mee uitgedeeld. (Er 

komt een overzicht van wie doet wat bij adviestaken in het MB.)   

Tot slot   

Laten we in gedachten houden dat we gaten niet met gaten kunnen vullen. Het zal 

steeds de vraag zijn of een bepaalde leerling over voldoende vakinhoudelijke bagage 

beschikt om een volgend leerjaar aan te kunnen, ook als er weer een verbrokkeld 

schooljaar zou zijn. Het is in het belang van de leerling dat we een eerlijke afweging 

maken, per individu, waarbij we niet alleen naar de resultaten maar ook naar motivatie, 

doorzettingsvermogen en zelfdiscipline kijken. We kunnen niet in de toekomst kijken en 

we weten dus ook niet of we de tijd zullen krijgen om achterstanden samen weg te 

werken, hoe graag we dat ook willen.   

  

 

De schoolleiding  

 


