Bevorderingsnormen vmbo
basis/kader 2022 – 2024

Algemene voorwaarden
Doelstelling van het Sondervick College is dat iedere leerling binnen 2 schooljaren in de juiste
leerweg geplaatst is. Om deze doelstelling waar te maken, is het van belang om elk schooljaar
zorgvuldig te bepalen hoe de leerroute van elke leerling vervolgd wordt. Deze determinatie vindt
plaats op basis van:
• Verworven competenties (onder meer de afgenomen methode onafhankelijke toetsen van cito en
de houdings- en competentiecijfers)
• Jaarcijfers op basis van een voortschrijdend gemiddelde
Leerlingen worden in principe voor het gehele schooljaar op een bepaald niveau en in een bepaalde
klas geplaatst. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt hiervan lopende het schooljaar
afgeweken.

Doubleren, doorstromen en afstromen
Doorstromen
Om door te stromen binnen hetzelfde niveau of een hoger niveau gelden den volgende
voorwaarden:
Doorstromen op hetzelfde niveau:
- een leerling heeft geen toetsen/onderdelen meer op inhalen staan
- eventuele handelingsdelen zoals LOB of CKV zijn afgerond
- de leerling voldoet aan de bevorderingsnorm
- de leerling is in bespreking en krijgt een positief advies van het docententeam
Doorstromen naar een lager niveau:
Doorstroom naar een lager niveau zal alleen zorgvuldig onderzocht en beargumenteerd plaatsvinden
als de leerling het huidige niveau cognitief niet aan kan.
Opstromen:
- een leerling heeft geen toetsen/onderdelen meer op inhalen staan
- eventuele handelingsdelen zoals LOB of CKV zijn afgerond
- er wordt voldaan aan de overgangsnorm voor opstroom
- het docententeam geeft een positief advies
- opstromen naar havo is vanuit basis/kader niet mogelijk
Doubleren
Doubleren willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het zijn dat een leerling ergens in zijn
schoolloopbaan een keer moet doubleren. Met betrekking tot doubleren gelden de volgende regels:
-

In leerjaar 1 mag niet gedoubleerd worden
Er mag niet twee keer gedoubleerd worden in hetzelfde leerjaar
Er mag niet in twee achtereenvolgende jaren gedoubleerd worden, ook niet wanneer men
wisselt van niveau. Een uitzondering hierop is het examenjaar

In het geval van bespreking
In het geval van bespreking beslist de vergadering van docenten die lesgeven aan de leerlingen over
de haalbaarheid van het volgende leerjaar en/of diploma. De beslissing van deze vergadering is
bindend.

Uitzonderingen
De docentenvergadering behoudt altijd het recht om een leerling vanwege bijzondere
omstandigheden in bespreking te brengen.

Bevorderingsnormen 2022/2023
Bevorderingsnorm 1 b/k naar 2 b/k
Alle cijfers gedurende het hele jaar tellen mee in het eindcijfer, dit heet een voortschrijdend
gemiddelde. De overgangsvergadering beslist op basis van de eindcijfers, we gaan hierbij uit van de
afgeronde jaarcijfers op helen.
Bevorderd
Max 3 tekortpunten

Bespreking
Max 5 tekortpunten

Waarvan max 1 in
NE/ENG/WI

Waarvan max 2 in
NE/ENG/WI

•

Tekortpunten:
5 = 1 tekortpunt
4 = 2 tekortpunten
3 en lager = 3 tekortpunten

Afgewezen
6 of meer
tekortpunten
En/of meer dan 2
tekortpunten in
NE/ENG/WI

Bevorderingsnorm 2 b/k naar 3 basis, 3 kader of 3 mavo
Alle cijfers gedurende het hele jaar tellen mee in het eindcijfer, dit heet een voortschrijdend
gemiddelde. De overgangsvergadering beslist op basis van de eindcijfers, we gaan hierbij uit van de
niet afgeronde jaarcijfers met 1 decimaal achter de komma.

2 b/k naar
3 basis
Bevorderd

2 b/k naar
3 kader
Max 3
tekortpunten

Bevorderd

waarvan
Max 1 tekort in
NE/ENG/WI

Bespreking Max 5
tekortpunten

Max 3
tekortpunten
waarvan
Max 1 tekort in
NE/ENG/WI

Bespreking

waarvan
Max 2 tekort in
NE/ENG/WI

Gemiddelde 7,5 of
hoger
Max 3
tekortpunten

Van 2 b/k
naar 3
mavo
Bespreking* Max 3
tekortpunten
waarvan geen
in NE/ENG/WI
Gemiddelde 8,0
of hoger

waarvan
Max 1 tekort in
NE/ENG/WI
Gemiddelde 7,0 of
hoger

Afgewezen 6 of meer
tekortpunten

Afgewezen

En/of
Meer dan 2
tekort in
NE/ENG/WI

•

Max 3
tekortpunten
En/of
Max 1 NE/ENG/WI
En/of
Lager dan 7,0
gemiddeld

Tekortpunten:
5 = 1 tekortpunt
4 = 2 tekortpunten
3 en lager = 3 tekortpunten

*In het geval van doorstroom naar een hoger niveau is een leerling altijd in bespreking. In dit
geval beslist de vergadering van docenten die lesgeven aan de leerlingen over de haalbaarheid
van het volgende leerjaar en/of diploma. De beslissing van deze vergadering is bindend

Bevorderingsnorm 3 b/k naar 4 b/k
Bevorderd
Max 1 tekortpunt zonder
compensatie

Bespreking
Max 2 tekortpunten zonder
compensatie

Afgewezen
Meer dan 2 tekortpunten

Of
Max 2 tekortpunten met 1x
compensatie*
En/of
Nederlands is minimaal een 5,0 Nederlands is minimaal een 4,5 Nederlands is minder een 4,5

CKV en Maatschappijleer
moeten met een voldoende
afgesloten zijn

CKV en Maatschappijleer
moeten met een voldoende
afgesloten zijn

En/of
CKV en Maatschappijleer zijn
niet met een voldoende
afgesloten

LOB moet afgerond zijn

LOB moet afgerond zijn

En/of
LOB is niet afgerond

•

•

Tekortpunten:
5 = 1 tekortpunt
4 = 2 tekortpunten
3 en lager = 3 tekortpunten
Compensatie: compensatie kan alleen komen uit de cijfer profielvakken

Ineke Jacobs, manager onderwijs brugklas
Petra Uysal, manager onderwijs vmbo b/k 2 t/m 4

