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Aanleiding 
Door de corona maatregelen, bevinden we ons als school in een bijzondere situatie en moeten we een 
besluit nemen welke overgangsnormen we hanteren voor het schooljaar ‘19/’20.

Uitgangspunten
 We hanteren dezelfde overgangsnorm, maar realiseren ons dat het onvoltooide eindcijfer per vak een 

onvoldoende betrouwbaar beeld geeft van de ontwikkeling van leerlingen.
 De leerlingen mogen door de corona crisis niet gehinderd worden hun leerloopbaan voort te zetten.
 Alle leerlingen gaan over naar het eerstvolgende leerjaar in dezelfde leerroute, tenzij de school, ouders 

en leerlingen van mening zijn dat de opgelopen achterstanden de toekomstige studievoortgang ernstig 
zullen hinderen.

 Toetsen en opdrachten worden ingezet om de studievoortgang van leerlingen in beeld te houden; 
cijfers worden niet meegenomen in de bepaling van het eindcijfer.

Besluit 
 Een leerling gaat over, tenzij 

o de mentor en de zorgcoördinator van mening zijn dat de leerlingen achterstanden heeft 
waardoor hij/zij niet succesvol kan doorstromen

o leerling en ouders zich melden om hiervan af te wijken
o IB’er en mentor al gerede twijfel hebben of dit voor een bepaalde leerling de meest 

verstandige keus is. Deze leerlingen zijn al in beeld en worden besproken
o de leerling een leerachterstand/tekorten heeft en niet wil deelnemen aan de zomerschool

 De resultaten van toetsen worden niet in Magister opgenomen.
 De sectie maakt afspraken over de manier waarop de voortgang van leerlingen in beeld wordt gebracht 

(studievoortgang, leervaardigheden, e.d.)
 Leerlingen krijgen formatieve toetsten voorgelegd die het beeld over de studievoortgang van leerlingen 

verscherpt.

In alle gevallen geldt dat leerlingen moeten blijven werken aan de opdrachten, leerdoelen etc. zoals
de docent deze opgeeft.

Verloop volgend jaar
Gedurende het komende schooljaar zal de voortgang goed gemonitord blijven worden door de
vakdocenten en mentor. Het is belangrijk goed over de vorderingen rond het reparatieprogramma
en/of regulier in gesprek te blijven met leerling EN ouders. De optie alsnog terug te stromen in de
leerroute blijft open.

Afhankelijk van de ontwikkeling rondom corona wordt op een later tijdstip besloten hoe we omgaan
met de SE-week aan het eind van dit cursusjaar.

Doel en beoogde effect van het besluit 
90-95% gaat over en hoeft niet besproken te worden, de overige leerlingen worden wel besproken volgens 
de driehoek ouders-school-leerling



Positieve effecten van het besluit  
 Leerlingen krijgen de kans om hun studie onvertraagd te vervolgen als ze goed aan het werk zijn en 

blijven.
 Binnen de school wordt blijvend kennis en inzicht ontwikkeld over de studievoortgang van leerlingen 

(formatieve cultuur).

Risico’s van het besluit
 Leerlingen met forse achterstanden hebben in examenklassen minder tijd/kans om deze tijdig in te 

halen.
 Leerlingen met achterstanden kunnen in hun studievoortgang worden gehinderd door de resultaten van 

scholexamen onderdelen in het voorexamenjaar.
 Als een leerling is toegelaten tot het examenjaar dan is er een wettelijk recht om deel te nemen aan het 

centraal examen. Meer gezakte leerlingen heeft een negatief effect op de kwaliteitsindicatoren van de 
onderwijsinspectie

Is er een implementatieplan nodig?
Nee

Voorstel intern- en of externe communicatie
Communicatiemiddelen zijn: weekberichten, nieuwbrief, website, schooldocumenten.
Brief naar ouders, interne mail naar alle medewerkers ICK

Financiële dekking en consequenties 
N.v.t.

Personele consequenties
N.v.t.

Eventuele juridische consequenties
N.v.t.

Evaluatie en agendering
 

Geen Ter informatie Advies Instemming
Rol van de GMR X
Rol van de DMR X
Rol van het Team X


