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Leerjaar 1 t/m 3 

Als een leerling voldoet aan de huidige bevorderingsnorm, mag de leerling over naar het volgende 

leerjaar. Hij/zij hoeft dan komend jaar niet verplicht deel te nemen aan ingeroosterde 

ondersteuningslessen. 

 

Als een leerling een onvoldoende te veel heeft of maximaal twee punten te weinig heeft om over te 

mogen, mag de leerling over naar het volgende leerjaar. Hij/zij dient dan verplicht deel te nemen aan 

ingeroosterde ondersteuningslessen. Als er twee kernvakken onvoldoende zijn (en niet meer dan 1 

onvoldoende teveel of meer dan 2 punten te weinig), dan is de leerling een bespreekgeval. Als de 

leerling wel voldoet aan de algemene norm, maar niet aan de bijzondere norm (in de keuzeklassen), 

dan is de leerling een bespreekgeval.   

 

Als een leerling niet voldoet aan bovenstaande norm, beslissen mentor, leerlingencoördinator en 

teamleider of de leerling een bespreekgeval is. Als een leerling dan alsnog bevorderd wordt, dan 

wordt de leerling verplicht om komend jaar deel te nemen aan ingeroosterde ondersteuningslessen.  

 

De teamleider houdt de verantwoordelijkheid om in uitzonderlijke situaties, mits goed onderbouwd en 

in samenspraak met mentor en leerlingencoördinator, een besluit te nemen dat afwijkt van de 

voorkeur van de meerderheid van de docentenvergadering. Dit dient dan tijdens de vergadering 

besproken te worden.  

 

 

Leerjaar 3 vmbo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 

Als een leerling voldoet aan de huidige bevorderingsnorm, mag de leerling over naar het volgende 

leerjaar. Hij/zij hoeft dan komend jaar niet verplicht deel te nemen aan ingeroosterde 

ondersteuningslessen. 

 

Als een leerling één onvoldoende te veel heeft om over te mogen, dan is deze leerling een 

bespreekgeval. Mocht de vergadering besluiten deze leerling over te laten gaan, dan wordt de leerling 

verplicht om komend jaar deel te nemen aan ingeroosterde ondersteuningslessen. Hierbij wordt 

nadrukkelijk gekeken naar de opgebouwde PTA-cijfers en de daaraan gerelateerde slagingskansen.  

 

Als een leerling niet voldoet aan bovenstaande norm, beslissen mentor, leerlingencoördinator en 

teamleider of de leerling een bespreekgeval is. Als een leerling dan alsnog bevorderd wordt, dan 

wordt de leerling verplicht om komend jaar deel te nemen aan ingeroosterde ondersteuningslessen.  

 

De teamleider houdt de verantwoordelijkheid om in uitzonderlijke situaties, mits goed onderbouwd en 

in samenspraak met mentor en leerlingencoördinator, een besluit te nemen dat afwijkt van de 

voorkeur van de meerderheid van de docentenvergadering. Dit dient dan tijdens de vergadering 

besproken te worden. 


