Bevorderingsrichtlijnen Calvijn
Bevorderingsbeleid
1.

Op basis van de bevindingen in de zogenaamde “bevorderingsvergadering”
wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten
behoeve van het vervolgtraject van de leerling.

2.

Hierbij wordt voor elke leerling afgewogen wat voor hem of haar het
optimale vervolg van de leerloopbaan is.

3.

De bovenstaande beoordeling vindt plaats op basis van de leerresultaten
die de leerling in de loop van dat schooljaar heeft behaald, de wijze
waarop die resultaten tot stand zijn gekomen en andere factoren die de
kans op succes in het vervolg van de leerloopbaan beïnvloeden.

4.

Op basis van het bovenstaande kan de school besluiten tot:

a.

bevordering naar een volgend leerjaar:
op hetzelfde niveau of op een ander niveau;
met of zonder beperkingen in de te kiezen vakken;
het opnieuw laten doen van hetzelfde leerjaar, al dan niet op hetzelfde
niveau en eventueel met een gewijzigd vakkenpakket;
overplaatsing naar een locatie of school met een ander onderwijsaanbod.

b.
c.
5.

De leerling mag in principe niet twee achtereenvolgende leerjaren
tweemaal volgen.

6.

Het eindrapport is samengesteld uit de jaarcijfers van de afzonderlijke
vakken. Indien het eindrapport voldoet aan de bevorderingsrichtlijn voor
het betreffende leerjaar, dan heeft de leerling het recht om binnen
hetzelfde niveau (dezelfde leerweg) naar het volgende leerjaar te gaan.

7.

De bevorderingsrichtlijnen alsmede de berekening ervan staan
gepubliceerd op de website van de school en worden door de mentor met
de leerlingen besproken.

8.

Aanvullend aan het in artikel 4 genoemde besluit of het in artikel 6
genoemde overgangsrecht kan de vergadering ook een advies aan de
leerling meegeven. Indien het daarbij gaat om een advies dat afwijkt van
het overgangsrecht of van een eerder aan de school aangegeven keuze,
wordt aan leerlingen en ouders verzocht om uiterlijk de eerste maandag
van de zomervakantie door te geven of men het betreffende advies wel of
niet opvolgt.

9.

De docentenvergadering kan aanvullende eisen aan deze bevordering
stellen. Een voorwaardelijke bevordering, in de zin van een bevordering
“op proef”, is niet mogelijk.

10.

Ouders/verzorgers en meerderjarige leerlingen kunnen tegen de
bevorderingsbeslissing in beroep gaan. Tegen de gemotiveerde beslissing
kan tot uiterlijk een dag nadat deze is meegedeeld, beroep worden

aangetekend bij de schoolleiding. Deze legt het beroep voor aan de
zogenaamde (locatie overstijgende) beroepsvergadering. De
beroepsvergadering beoordeelt op grond van de informatie, verkregen van
ouders/verzorgers of meerderjarige leerling, of het beroep al of niet
ontvankelijk wordt verklaard. De beroepsvergadering toetst of
geconstateerd kan worden of de besluitvorming in de docentenvergadering
op (voldoende) goede gronden heeft plaatsgevonden. De schoolleiding
deelt de uitkomst van de behandeling van het beroep zo snel mogelijk,
doch uiterlijk binnen drie werkdagen na de behandeling mondeling mee,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
11.

Voor de leerlingen in de bovenbouw van het vmbo liggen de regels met
betrekking tot het school- en centrale examen van dat betreffende
schooljaar vast in het examenreglement, respectievelijk het Programma
van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat uiterlijk 1 oktober van dat schooljaar
voor de leerlingen beschikbaar is.

Bevorderingsrichtlijnen locatie Calvijn
ALGEMEEN
1.

Het besluit met betrekking tot de bevordering wordt genomen door de
docentenvergadering.

2.

Het jaarcijfer van ieder vak wordt bepaald door het voortschrijdend
gemiddelde van alle toetsen gedurende het cursusjaar.
Voor klas 3 vmbo geldt daarbij nog het volgende:
de toetsen voor het examendossier (SE1 en SE2) tellen ook mee
voor het bepalen van het voortschrijdend gemiddelde*
voor de vakken maatschappijleer en kunstvakken1 worden minimaal
4 voortgangstoetsen of opdrachten per jaar afgenomen.
* bij de berekening van het jaarcijfer geldt de volgende weging:
SO weging 10
Repetitie (normaal) weging 20
Repetitie SE1 weging 25
Repetitie SE2 weging 30

3.

De rapportcijfers gedurende het cursusjaar worden afgerond op 2
decimalen nauwkeurig. Het jaarcijfer wordt afgerond op een geheel cijfer,
waarbij cijfers achter de komma lager dan 0,50 naar beneden worden
afgerond. Als er bij de bevordering per leerjaar over ‘cijfer’ wordt
gesproken, betreft dit altijd een jaarcijfer.

4.

Onvoldoende punten worden als volgt vastgesteld:
cijfer 5 = 1 onvoldoende punt
cijfer 4 = 2 onvoldoende punten
cijfer 3 = 3 onvoldoende punten
cijfer 2 = 3 onvoldoende punten
cijfer 1 = 3 onvoldoende punten

5.

Bij de beoordeling van de bevorderingsrichtlijn tellen alle vakken die op de
lessentabel staan mee, met uitzondering van het mentoruur, Skills en het
BZ-uur.

6.

De bevorderingsrichtlijnen gelden in principe alleen voor de onderwijssoort
waarbinnen de leerling onderwijs krijgt. Bijvoorbeeld: voor een leerling uit
2 vmbo gelden de overgangsregels voor een overgang naar 3 vmbo. Voor
leerlingen uit heterogene brugklassen geldt dat de richtlijnen gelden voor
het laagste onderwijs waaruit de klas is opgebouwd: bijvoorbeeld vanuit 2
havo/atheneum vindt de bevordering regulier plaats naar 3 havo. Om voor
de hogere onderwijsvorm in aanmerking te komen moet de leerling
voldoen aan twee criteria: er moeten voldoende punten gehaald worden en
er moet een positief advies worden afgegeven door de
docentenvergadering.

BEVORDERING PER LEERJAAR
Als hieronder wordt gesproken over de kernvakken, wordt hiermee bedoeld de
vakken: Nederlands en Engels (als verplichte vakken) voor vmbo en Nederlands,
Engels en wiskunde voor havo/atheneum.
1e leerjaar vmbo/havo
Bevorderd naar het tweede leerjaar vmbo, indien voldaan is aan de volgende
eisen:
0 t/m 3 onvoldoende punten
waarbij maximaal 1 onvoldoende punt bij de verplichte vakken
(Nederlands, Engels)
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Leerlingen in 1 vmbo/havo worden bij voldoende resultaat in de regel bevorderd
naar 2 vmbo. Om voor bevordering naar 2 havo in aanmerking te komen is over
15 vakken ten minste een totaal van 112,5 punten nodig en een positief advies
van de docentenvergadering. In dit advies worden zaken als motivatie,
concentratie en werkhouding meegewogen.

1e leerjaar havo/atheneum
Bevorderd naar het tweede leerjaar havo, indien voldaan is aan de volgende
eisen:
0 t/m 3 onvoldoende punten
Waarbij maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken
(Nederlands, Engels, wiskunde)
Een leerling krijgt een bevordering naar 2 atheneum bij minimaal 112,5 punten,
bij 15 vakken en een positief advies van de docentenvergadering.

Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Leerlingen in 1 havo/atheneum die niet voldoen aan de norm om bevorderd te
worden naar 2 havo kunnen wel geplaatst worden in 2 vmbo als aan de volgende
regel is voldaan: de cijfers worden volgens de formule cijfer h/v x 0,8 +2
omgezet (bijv. 4,4 wordt 4,4 x 0,8 = 3,52 + 2 = 5,5) en bekijk dan de
bevorderingsrichtlijn weer met het oog op een bevordering naar 2 vmbo.
1e leerjaar Techniekhavo
Bevorderd naar het tweede leerjaar Techniekhavo, indien voldaan is aan de
volgende eisen:
0 t/m 3 onvoldoende punten
Waarbij maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde)
Het vak T&V (techniek en vakmanschap) moet minimaal met een
voldoende zijn afgesloten.
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.

2e leerjaar vmbo
Bevorderd naar het derde leerjaar, indien voldaan is aan de volgende eisen:
0 t/m 3 onvoldoende punten
Maximaal 2 onvoldoende punten in het vakkenpakket dat voor het derde
leerjaar vmbo is gekozen, waarbij maximaal 1 onvoldoende binnen de
verplichte vakken (Nederlands, Engels).
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Leerlingen in 2 vmbo worden bij voldoende resultaat in de regel bevorderd naar
3 vmbo. Om voor bevordering naar 3 havo in aanmerking te komen is over 16
vakken ten minste een totaal van 120 punten nodig en een positief advies van
de docentenvergadering. In dit advies worden zaken als motivatie, concentratie
en werkhouding meegewogen.
2e leerjaar havo
Bevorderd naar het derde leerjaar, indien voldaan is aan de volgende eisen:

0 t/m 3 onvoldoende punten
Waarbij maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde)
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Een leerling krijgt een bevordering naar 3 atheneum bij minimaal 120 punten
verdeeld over 16 vakken en een positief advies van de docentenvergadering.
Leerlingen in 2 havo kunnen bij onvoldoende resultaat worden bevorderd naar 3
vmbo. Hiervoor geldt de volgende regel: de cijfers worden volgens de formule
‘cijfer havo x 0,8 +2’ omgezet (bijv. 4,4 wordt 4,4 x 0,8 = 3,52 + 2 = 5,5) en
daarna de overgangsregels van 2e leerjaar vmbo naar 3e leerjaar vmbo
toepassen met een positief advies van de docentenvergadering.
2e leerjaar atheneum
Bevorderd naar het derde leerjaar, indien voldaan is aan de volgende eisen:
0 t/m 3 onvoldoende punten
Waarbij maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde)
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Leerlingen in 2 atheneum kunnen bij onvoldoende resultaat worden bevorderd
naar 3 havo. Hiervoor geldt de volgende regel: de cijfers worden volgens de
formule ‘cijfer atheneum x 0,8 +2’ omgezet (bijv. 4,4 wordt 4,4 x 0,8 = 3,52 + 2
= 5,5) en daarna de overgangsregels van 2e leerjaar havo naar 3e leerjaar havo
toepassen met een positief advies van de docentenvergadering.

2e leerjaar Techniekhavo
Bevorderd naar het derde leerjaar Techniekhavo, indien voldaan is aan de
volgende eisen:
0 t/m 3 onvoldoende punten
Waarbij maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde)
Het vak T&V (techniek en vakmanschap) moet minimaal met een
voldoende zijn afgesloten.
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.

3e leerjaar vmbo
Bevorderd naar het vierde leerjaar:
a.
Op basis van de behaalde schoolexamencijfers:
De niet afgeronde cijfers (op 2 decimalen) voor de verplichte en gekozen
vakken binnen het vakkenpakket moeten gemiddeld het cijfer zes hebben.
Maximaal 2 onvoldoende punten bij de gemiddelde cijfers behaald binnen
het vakkenpakket.
b.

Op basis van de behaalde rapportcijfers:
0 t/m 3 onvoldoende punten
Maximaal 2 onvoldoende punten in het vakkenpakket dat voor het vierde
leerjaar gekozen is, waarbij maximaal 1 onvoldoende binnen de verplichte
vakken (Nederlands, Engels).

Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Het vak KCKV1 dient aan het einde van het derde leerjaar vmbo met een
voldoende resultaat afgesloten te zijn omdat de leerling in het vierde leerjaar
anders niet deel kan nemen aan het centraal examen.
De vakken maatschappijleer en lichamelijke opvoeding worden afgesloten in het
vierde leerjaar. Zie voor de exacte regelingen het examenreglement vmbo.
De in het derde leerjaar vmbo behaalde resultaten van schoolexamentoetsen
vervallen als de leerling dit derde jaar over moet doen.

3e leerjaar havo
Bevordering naar het vierde leerjaar havo bij:
Maximaal 2 onvoldoende vakken met maximaal 3 onvoldoende punten
Maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands, Engels,
wiskunde)
De toelatingseisen voor een te kiezen profiel + keuzevak zijn:
In de gekozen vakken (uit profieldeel + vrij deel) maximaal 1 onvoldoende
punt
Wordt wiskunde B gekozen, dan moet afgerond het cijfer 7 voor wiskunde
zijn behaald.
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.
Leerlingen die in 3 havo zitten en daar onvoldoende resultaten behalen om
bevorderd te worden naar 4 havo, kunnen aan het eind van het schooljaar
overstappen naar 4 vmbo. Om dit goed te regelen is er een regeling ‘overstap 3
havo naar 3 of 4vmbo’. Wanneer tijdens het schooljaar duidelijk wordt dat een
leerling onvoldoende resultaten behaalt in 3 havo, bestaat de mogelijkheid om
tot na het 1ste rapport over te stappen naar 3 vmbo.
3e leerjaar atheneum
Bevordering naar het vierde leerjaar atheneum bij:
Maximaal 2 onvoldoende vakken met maximaal 3 onvoldoende punten
Maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands, Engels,
wiskunde)
De toelatingseisen voor een te kiezen profiel + keuzevak zijn:
In de gekozen vakken (uit profieldeel + vrij deel) maximaal 1 onvoldoende
punt
Wordt wiskunde B gekozen, dan moet afgerond het cijfer 7 voor wiskunde
zijn behaald.
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken.

3e leerjaar Techniekhavo
Bevordering naar het vierde leerjaar Techniekhavo bij:
Maximaal 2 onvoldoende vakken met maximaal 3 onvoldoende punten
Maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken (Nederlands, Engels,
wiskunde)
Het vak T&V (techniek en vakmanschap) moet minimaal met een
voldoende zijn afgesloten.
De toelatingseisen voor een te kiezen profiel + keuzevak zijn:
In de gekozen vakken (uit profieldeel + vrij deel) maximaal 1 onvoldoende
punt
Wordt wiskunde B gekozen, dan moet afgerond het cijfer 7 voor wiskunde
zijn behaald.
Leerlingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen zijn niet
automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar en zullen tijdens de
rapportvergadering worden besproken
Regelingen m.b.t. de examenjaren 3vmbo en 4vmbo
Alle regelingen m.b.t. het examendossier (SE-toetsen) worden gepubliceerd in
het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit wordt samen met het
examenreglement uiterlijk 1 oktober van dat schooljaar gepubliceerd.

