Aangepaste overgangsregeling 2020
Dit is een aanvulling op de bestaande overgangsregeling (tevens te vinden als bijlage op deze pagina). Deze
aanvulling geldt voor alle klassen met uitzondering van de voor-examenklassen (3 mavo, 4 havo en 5 vwo).
Leerlingen die volgens de huidige overgangsregeling na afsluiting van het derde trimester - aan het einde
van het schooljaar - bevorderd kunnen worden, worden bevorderd naar het volgende leerjaar op hetzelfde
niveau. Dit zonder nadere voorwaarden.
Leerlingen die op basis van het rapport aan het einde van het schooljaar niet bevorderd kunnen worden,
maar op basis van het rapport aan het einde van het tweede trimester - onder gelijke voorwaarden - wel
bevorderd zouden worden, worden ook bevorderd naar het volgende leerjaar op dezelfde niveau. Maar in dit
geval onder aanvullende voorwaarden. Deze leerlingen krijgen voor een of meer vakken een vakantietaak
mee, die de hele lesstof van het derde trimester voor dat vak omvat. Deze moet in het volgende schooljaar
minimaal voldoende worden afgesloten.
Na de zomervakantie wordt over de opgegeven stof een absolverende toets aangeboden. Deze moet
voldoende, met minimaal een 5,5, worden afgesloten. Als dat niet het geval is volgt twee maanden later een
tweede kans. In de tussentijd werkt de leerling verplicht elke week een extra uur aansluitend aan het
normale rooster op school, ter voorbereiding op die toets. Bij het uitblijven van voldoende resultaat kan dit
herhaald worden. Als de leerling aan he einde van het volgende schooljaar (2020-2021) niet voldaan heeft
aan de verplichtingen de toets met een voldoende af te ronden, is bevordering in het daaropvolgend
schooljaar (2021-2022) op hetzelfde niveau niet mogelijk.

Voor-examenklassen en regelingen voor niveaubepaling 8e en 9e klassen
Voor de voor-examenklassen blijft het bestaande overgangsbeleid ongewijzigd.
De regelingen voor niveaubepaling in de huidige 8e en 9e klassen blijven ook ongewijzigd.
Deze regelingen staan elders op onze website.
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