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Bevorderingsnormen
brugklas THavo+

(1TH)



I Algemene bepalingen

1. Een leerling wordt op basis van de bevorderingsnormen op het volledige rapport gedetermineerd.

2. Een volledig rapport is een rapport waarop geen rapportcijfers ontbreken, met uitzondering van leerlingen die vrijstelling

hebben van bepaalde vakken.

3. Alle onderbouwleerlingen (klas 1 t/m 3) worden besproken (zie procedure overgangsvergadering).

4. De vergadering van de lesgevende docenten beslist - na een inhoudelijke bespreking - over de uiteindelijke plaatsing van de

leerlingen die in bespreking komen en niet op basis van de overgangsnormen automatisch zijn bevorderd.

5. Doubleren in de brugklas en de derde klas havo/vwo is, behoudens bijzondere omstandigheden, niet toegestaan.

6. Een leerling mag het onderwijs in één leerjaar en één afdeling gedurende ten hoogste twee jaren volgen.

7. Een leerling mag het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren en één of meer afdelingen gedurende ten hoogste drie jaren

volgen.

8. Een beslissing die door de vergadering van lesgevende docenten met betrekking tot een leerling is genomen, kan in revisie

worden herzien. Ten aanzien van een verzoek tot revisie geldt:

a. dat deze, schriftelijk of per mail, wordt gericht aan de teamleider;

b. dat deze is opgesteld door de ouder(s) of verzorger(s) van de betreffende leerling;

c. dat deze aanvraag nieuwe informatie bevat die niet is meegenomen of bekend was tijdens de overgangsvergadering;

d. dat deze uiterlijk 48 uur na het overgangsbesluit in het bezit is van de teamleider.

9. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de teamleider.



II Begrippen

1. Met rapport worden de gemiddelde cijfers van alle vakken van het schooljaar bedoeld.

2. De vakken van de brugklassen 1THavo+ zijn onderverdeeld in twee categorieën:

Voor de klassen CTH1 en C1TH2:

Categorie A - Kernvakken Categorie B - Overige vakken Leerjaar

Nederlands (NE)
Engels (EN)
Wiskunde (WI)

Frans (FA)
Geschiedenis (GS)
Aardrijkskunde (AK)
Biologie (BI)
Muziek (MU)
Beeldende vorming (BV)
Onderzoeken en ontwerpen (OO)
Lichamelijke Opvoeding (LO)

C1TH

3. De cijfers op het rapport worden op één decimaal afgerond en wordt bepaald door de behaalde resultaten gedurende het
hele schooljaar. Bij het bepalen van het gemiddelde cijfer is de afronding in magister als volgt:

● 5,49 = 5,4 (gemiddelde magister)
● 5,50 = 5,5 (gemiddelde magister)

4. Het gemiddelde bij de normen is het gemiddelde van alle cijfers van de vakken.

5. Een onvoldoende is een cijfer dat lager is dan het cijfer 6.

6. Tekorten worden als volgt bepaald:
● 5,5 of hoger (rapportcijfer) voldoende
● 4,5 t/m 5,4 onvoldoende telt voor één tekort
● 4,4 of lager onvoldoende telt voor twee tekorten



III Procedure overgangsvergadering

➢ Leerling voldoet aan de norm:

Coach/voorzitter spreekt bevordering uit.

➢ Leerling voldoet niet aan de norm:

1. Coach schetst de situatie en doet een voorstel.

2. ILB-er schetst context indien de situatie hierom vraagt.

3. Vakdocenten reageren hierop op basis van argumenten.

4. Voorzitter gaat over tot stemming.

5. Alle vakdocenten (inclusief coach ook indien hij/zij geen vakdocent is) brengen hun stem uit over het totaalbeeld, voor of

tegen afwijken van de norm (onthouden is niet toegestaan).

6. Iedere docent heeft één stem ook indien hij/zij meerdere vakken geeft.

7. Wanneer de stemmen staken, beslist de voorzitter van de vergadering.

8. Over verandering van afdeling/niveau wordt altijd gestemd.



IV Normen klas 1THavo+

Normen
brugklas C1TH1 en C1TH2

2havo 2GT

C1TH Gemiddelde 7,2 of hoger 6,0 of hoger

Onvoldoendes alle vakken 3 4

Tekorten kernvakken 1 1


