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Algemeen 

1. Geen enkele leerling mag de dupe worden van de crisissituatie.  
2. In de voortgangsbespreking en rapportvergadering wordt iedere leerling apart besproken. 

Daarbij staat het individuele belang van de leerling altijd voorop. 
3. Tijdens de besprekingen wordt onderscheid gemaakt in leerlingen die  

o zich vóór en tijdens de coronacrisis positief ontwikkeld hebben; 
o tijdens de corona crisis achterstand hebben opgelopen; 
o zowel vóór als tijdens de coronacrisis aantoonbare achterstand hebben opgelopen.  

4. Voor de leerling die zowel vóór als tijdens de coronacrisis achterstand heeft opgelopen kán 
besloten worden dat het in het belang van de leerling beter is om niet naar het volgende 
leerjaar bevorderd te worden.  

 
In de overgangsnormering wordt ingezet op een zo goed mogelijke afronding van huidig schooljaar. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 onderzoeken we wat de nieuwe beginsituatie is en 
wat leerlingen (extra) nodig hebben om hun ontwikkelpad vorm en inhoud te geven. Voor het meten 
en volgen van de basisvaardigheden zetten we Cito-volgtoetsen in, zowel in leerjaar één, twee als 
drie.  

 
Leerjaar 1 en 2       
 

o De cijfers die tijdens het afstandsonderwijs zijn behaald, dan wel behaald gaan worden in 
de periode vanaf 2 juni, worden gevoegd bij periode twee. De weging van dit 
samengevoegde rapport (periode twee en drie) is 2.  

o Op donderdag 25 juni 2020 vindt een voortgangsbespreking plaats.  
o Leerlingen die op dat moment vooralsnog niet over zouden gaan, krijgen een 

inhaalprogramma op maat voor díe vakken waar zij onvoldoende voor staan of een (te) 
grote aantoonbare achterstand hebben opgelopen. We kijken daarbij naar de kwaliteit 
van het ingeleverde schoolwerk, de behaalde resultaten en mate van aanwezigheid. 
Voor leerjaar twee zal het inhaalprogramma met name bestaan uit de vakken die 
behoren bij de opleidingskeuze voor leerjaar drie. 

o Op vrijdag 26 juni 2020 worden ouders ingelicht of hun kind een inhaalprogramma 
aangeboden krijgt. Met name de motivatie en getoonde inzet gedurende dit 
inhaalprogramma wegen mee in het al dan niet alsnog bevorderen naar een volgend 
leerjaar. Dit inhaalprogramma vindt plaats buiten het reguliere rooster. 

o De uiteindelijke beslissing voor overgaan of doubleren vindt plaats op de 
eindrapportvergadering van 13 juli 2020. 
We hanteren het principe van het gericht bevorderen. Dat betekent dat we in eerste 
instantie kijken naar welk niveau in het opvolgende leerjaar de leerling het beste 
bevorderd kan worden. Dit kan, ondanks de crisis, zowel naar een lager als naar een 
hoger niveau zijn.  
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o De beslissingen die na bespreking van een leerling worden genomen in de 
eindrapportvergadering zijn bindend. 

o De maatschappelijke stage moet aan het einde van klas 2 voldoende zijn afgesloten om 
in klas 3 te kunnen starten. 
 

 
Leerjaar 3   
 

o De stand van cijfers op 16 maart 2020 in het voortgangsdossier (rapport twee) is de basis 
in het onderscheiden van leerlingen die: 

 overgaan naar leerjaar 4; 
 doubleren; 
 in aanmerking komen voor mbo 1 advies; 
 het advies krijgen voor een traject buiten de school. 

o Cijfers behaald na 16 maart 2020 worden genoteerd in SOMtoday. 
o In week 21 en 22  zijn ouders van leerlingen met risico op doubleren telefonisch op de 

hoogte gebracht. Met ouders is een plan op maat besproken om met extra inzet en 
motivatie de leerling alsnog over te kunnen laten gaan.  
Ouders van leerlingen met een mbo 1 advies zijn uitgenodigd voor een gesprek op school 
met de (kern)teamleider en mentor.  

o Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor een inhaalprogramma zijn 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarna wordt een inhaalprogramma aangeboden met 
ruimte in het rooster voor inhaalcoaching of mentorbegeleiding. Dit inhaalprogramma 
vindt plaats buiten het reguliere rooster. 

o Op  30 juni en 1 juli is er de mogelijkheid tot herkansing van tentamen 2 op verzoek van 
leerlingen/ouders met als doel het cijfer in het examendossier op te halen.  

o Uiterlijk 7 juli om 12 uur staan alle cijfers in SOM. 
o De overgangsvergadering adviseert op 8 juli de directie,  waarbij de cijfers van de leerling 

op 16 maart 2020 en de daarna behaalde cijfers worden meegewogen. 
o Op het overgangsdocument (rapport) van de leerling komt zo nodig een toelichting met 

de informatie van de overgangsvergadering. 
o De ouders van leerlingen die doubleren worden op de hoogte gebracht.  
o Op 13 en 14 juli is er ruimte voor het maken eventuele overgangstaken.  
 

 


