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Uitgangspunten herziene overgangsprocedure 

 

Deze procedure is een wijziging voor álle leerjaren en afdelingen (m/h/v), met 

uitzondering van de examenjaren m4 en h5. 

In afwijking van andere (reguliere) jaren komt het eindrapportcijfer per vak als volgt tot 

stand. 

Een vakdocent stelt het eindrapportcijfer samen op grond van de volgende drie elementen: 

 De basis is het jaarcijfer na periode 2 (afgerond per 13 maart) 

 Aanvullend zijn de cijfers en overige oordelen gegeven in periode 3 

 Argumenten van onderwijskundige aard over het kennen en kunnen van de leerling 

Ten overvloede: het cijfer is dus NIET direct een rekenkundig resultaat van de cijfers van 

het gehele schooljaar. 

Op basis van deze eindrapportcijfers kijken we naar de (reguliere) overgangsschema’s. 

Een leerling in de zone met een ‘+’ is bevorderd naar een volgend leerjaar in de 

volgende afdeling conform het betreffende overgangsschema. 

Een leerling in de zone met een ‘B’ wordt besproken in de eindvergadering. De 

vergadering kan tot één van de volgende vier besluiten komen: 

 bevorderd naar een volgend leerjaar in eigen afdeling of in een andere afdeling (m/h/v) 

 bevorderd met een aanvullend advies (i.v.m. wegwerken achterstand) 

 advies tot níet bevorderen  * (met redenen omdat de vergadering hierin het belang voor 

de leerling ziet) 

 niet bevorderd 

Een leerling in de zone met een ‘-‘ wordt besproken in de eindvergadering. De 

vergadering kan tot één van de volgende besluiten komen: 

 bevorderd met een aanvullend advies (i.v.m. wegwerken achterstand) 

 advies tot níet bevorderen  * (met redenen omdat de vergadering hierin het belang voor 

de leerling ziet) 

 niet bevorderd 

 

* In geval van een advies bepaalt de situatie van de leerling of het hier gaat om doubleren 

of het overstappen naar ander onderwijs. Mocht een leerling (na overleg met school en 

ouders) het advies niet willen opvolgen, dan kan deze een verzoek tot alsnog doorgaan in 

het volgende leerjaar indienen. Hiertoe krijgt een leerling een format waarop een 

onderbouwing en een plan van aanpak wordt geschreven. 

 


