Bevordering OLZ bovenbouw
Hieronder zijn de bevorderingsnormen van de bovenbouw te vinden. Omdat we
dit jaar wederom een ander jaar hebben dan normaal, wordt de
bevorderingsprocedure enigszins aangepast. Deze aanpassing is hieronder te
vinden. De reguliere bevorderingsnormen blijven wel het uitgangspunt.

Aangepaste procedure bevordering:
1.
2.

3.
4.

5.

Leerlingen die niet regulier bevorderbaar zijn worden sowieso besproken.
Je doubleert dus niet automatisch.
Leerlingen die niet regulier bevorderbaar zijn krijgen een advies van hun
vakdocent. De docent geeft het advies ‘ja’ als hij/zij kansen voor de leerling
ziet in het volgende schooljaar, het advies ‘nee’ wordt gegeven wanneer de
hiaten van de leerling in het volgende leerjaar onoverbrugbaar zijn.
Op basis van de gegeven adviezen bespreken mentoren en teamleider of
de leerling wel of niet bevorderd kan worden.
Als er teveel twijfel is bij een leerling dan zal deze worden besproken in de
vergadering van de lesgevende docenten van de leerling. De vergadering
neemt vervolgens een bevorderingsbesluit.
De datum waarop de bevorderingsbesluiten bekend zijn en gedeeld
worden met de leerlingen is dinsdag 13 juli.

Een leerling kan niet bevorderd worden indien:




Er toetsen of opdrachten uit het PTA niet zijn gemaakt
Voor LOB minder dan 15 punten (klas 4) 0f 30 punten (klas vwo 5) zijn
gehaald.
Filosofie onvoldoende is (vwo 5)

Bevorderingsnormen bovenbouw
We werken bij de bevordering met afgeronde cijfers. Een 4,5 is dus een 5 en een
5,4 is ook een 5.
Een eindcijfer 5 telt voor de overgang mee als 1 tekortpunt.
Een eindcijfer 4 telt voor de overgang mee als 2 tekortpunten.
Een eindcijfer 3, 2 of 1 telt voor de overgang mee als 4 tekortpunten.

Het afzonderlijke eindcijfer voor de vakken Maatschappijleer, ANW en CKV is
voor elk vak minimaal een 4. De eindcijfers voor de vakken Maatschappijleer,
ANW (alleen vwo) en CKV worden in havo 4, vwo 4 en vwo 5 als één
combinatiecijfer meegerekend bij de overgang.

De leerling wordt bevorderd bij:



0 of 1 tekortpunt of
2 tekortpunten, waarvan maximaal 1 in de kernvakken

In onderstaande gevallen dient gecompenseerd te worden, met 8 vakken tot
minimaal 47 punten en met 9 vakken tot minimaal 53 punten:




2 tekortpunten, beide in de kernvakken of
3 tekortpunten, waarvan maximaal 2 in de kernvakken

De leerling wordt is niet automatisch bevorderd en zal besproken worden bij:



3 tekortpunten bij de kernvakken 4 of meer tekortpunten

Cijfers die meetellen bij de bevordering :
8 vakken: havo 4
Ne, En, 4 profielvakken, 1 vak vrije deel, combinatiecijfer

9 vakken: atheneum 4 en 5
Ne, En, Fa of Du, 4 profielvakken, 1 vak vrije deel,

gymnasium 4 en 5
Ne, En, La of Gr, 4 profielvakken, 1 vak vrije deel,

combinatiecijfer

combinatiecijfer

