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Onderbouwing





Uitgangspunt is dat in principe elke leerling kan worden besproken.
Het op-. door- of afstroomprofiel, in de breedste zin van het woord, wordt gebaseerd op
specifieke kenmerken, vaardigheden, competenties en cognities, zoals omschreven in het
document “leerling kenmerken”. De cijfers ondersteunen het beeld dat hiermee wordt
geschetst.
Er wordt gewerkt met voortschrijdend gemiddelden en niet met afgeronde cijfers. Deze
voortschrijdende gemiddelden spreken een verwachting uit over het toekomstig haalbare
niveau voor een bepaald vak.

1. Doorstromen






De leerling stroomt door indien het gemiddelde van het alle eindcijfers bij elkaar 6,0 of hoger
is.
De leerling mag geen eindcijfers lager dan 6,0 hebben in de kernvakken Wiskunde, Engels of
Nederlands.
Indien bij één van deze kernvakken het eindcijfer wel lager is dan 6,0 dan is de leerling een
bespreekgeval.
De leerling wordt ook besproken indien er in totaal meer dan 2 vakken zijn waarbij het
eindcijfer lager is dan 6,0.
In alle andere situaties wordt de leerling besproken.

2. Opstromen







De leerling stroomt op indien het gemiddelde van alle eindcijfers bij elkaar 7,5 of hoger is.
De leerling mag slechts bij één van de kernvakken Wiskunde, Engels of Nederlands een
eindcijfer tussen de 6,0 en 7,0; de overige twee kernvakken moeten 7,0 of hoger zijn.
Indien bij meer dan één van deze kernvakken het eindcijfer wel lager is dan 7,0 dan is de
leerling een bespreekgeval.
De leerling wordt ook besproken indien er meer dan 1 vak is waarbij het eindcijfer lager is dan
6,0, niet zijnde een kernvak.
Een bevordering naar Gymnasium 2 kan alleen met minstens een 6,0 als eindcijfer voor het
vak Latijn.
In alle andere situaties wordt de leerling besproken.

3. Afstromen


In alle andere gevallen waarin bovenstaande richtlijnen niet voorzien, zal de leerling na
bespreking in principe afstromen. De hoogte van de cijfers en het ontwikkelingsperspectief
zoals omschreven in de toelichting bepalen of een leerling afstroomt naar de Havo, Mavo of
een andere vorm van onderwijs.

4. Doubleren



Doubleren kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen.
De leerling die eerder heeft gedoubleerd in de brugklas wordt altijd besproken en is derhalve
niet zonder meer bevorderd volgens de richtlijnen, zelfs als daar volgens de richtlijnen
aanleiding toe is.

Toelichting vakken








Onder kernvakken wordt verstaan: Wiskunde, Engels en Nederlands.
Het vak LO en Muziek spelen geen rol bij de niveau advisering, omdat het gezien de inhoud
van het vak als onwenselijk wordt gezien de diverse vakinhouden, vaardigheden en
competenties te kwalificeren naar Mavo, Havo, Vwo of Gymnasium. LO en Muziek hebben wel
een gelijkwaardige stem in de overgangsvergadering.
Het vak O&O werkt met lettercijfers O/V/G maar heeft een gelijkwaardig advies in de niveau
advisering en een gelijkwaardige stem in de overgangsvergadering.
Het vak Drama volgt de leerling in een keuze-uur. De beoordeling hiervan geschiedt met een
O, V of G (Onvoldoende, Voldoende, Goed) en heeft een gelijkwaardige stem in de
overgangsvergadering.
Een bevordering naar Gymnasium 2 kan alleen met minstens een 6,0 als eindcijfer voor het
vak Latijn.

Slotbepaling
Het Leerlingenstatuut en de Handleiding rapportvergadering zijn van toepassing. In alle andere
gevallen waarin deze bevorderingsrichtlijn niet voorziet beslist de locatiedirecteur.

