
 

 

  

 

 

 

 

Aan de leerlingen van klas 1 t/m 3 mavo, 1 t/m 4 havo en 1 t/m 5 vwo en hun 

ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 
Datum: 13 mei 2020 

Ons kenmerk:200513/mhk/2.CORR/corona/bevorderingsnorm 

Onderwerp: bevorderingsnorm 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Als bijlage bij dit bericht ontvangt u de bevorderingsnorm die zal gelden voor dit 

schooljaar. Met deze aangepaste norm is deze week unaniem door de Deelraad van onze 

school ingestemd. 

 

Vanaf half maart hebben we onze leerlingen op afstand onderwijs gegeven. We hebben 

ons best gedaan hen zo goed mogelijk te begeleiden en te laten leren, maar de 

omstandigheden daarvoor waren niet ideaal. Het voelt oneerlijk de normen op de 

leerlingen toe te passen die we aan het begin van dit schooljaar bedachten, toen we nog 

geen idee hadden van wat ons te wachten stond. Daarbij komt nog een probleem: 

doordat de leerlingen vanaf half maart niet meer naar school konden komen, is er een 

beperkt aantal cijfers voor periode 3 en 4. Onze bevorderingsnorm (die gebaseerd is op 

cijfers) zegt daarom vooral iets over hoe onze leerlingen het de eerste helft van het 

schooljaar hebben gedaan. Voor sommige leerlingen geeft dat een goede indicatie, maar 

we weten dat er ook veel leerlingen zijn die wat langzamer op gang komen. Die 

leerlingen hebben niet of nauwelijks de kans gekregen om onvoldoende resultaten op te 

halen. We willen met deze norm recht doen aan de situatie waarin wij en onze leerlingen 

zich dit jaar bevinden. De aangepaste norm geeft ruimte aan het professionele beeld van 

de docent op de leerling, maar geeft ook ruimte aan ouders en leerlingen. 

 

De precieze tekst van de bevorderingsnorm vindt u in de bijlage. Dat is best een 

technische tekst. Een aantal zaken licht ik daarom in deze mail vast uit. 

 

De norm 

In grote lijnen komt de norm op het volgende neer: alle leerlingen die na periode 2 aan 

de overgangsnorm voldeden én waar op dat moment geen cijfers ontbraken, zijn 

bevorderd. Alle andere leerlingen krijgen een onderbouwd advies over de voor hen beste 

plek in het komende schooljaar. De leerling en ouders kunnen van dat advies beperkt 

afwijken (zie de bevorderingsnorm) en dat beargumenteerd aan de afdelingsleider laten 

weten. De afdelingsleider neemt vervolgens de bevorderingsbeslissing. 

 

Het advies 

De leerlingen die niet bevorderd zijn op basis van de resultaten van periode 1 en 2 

krijgen een onderbouwd advies. We streven ernaar om deze leerlingen een voorlopig 

advies te geven op 28 of 29 mei. De leerling en ouders weten dan voorlopig waar zij aan 

toe zijn. Dit geeft de leerling de kans om eventuele twijfel weg te nemen en de docent de 

kans om extra aandacht te hebben voor sommige leerlingen. Vanaf 2 juli krijgen 

leerlingen en ouders het definitieve advies. In die brief zal ook de verdere procedure 

worden beschreven.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Cijfers en inzet 

Voor een aantal leerlingen zal het binnenkort dus duidelijk zijn dat zij al over zijn. U 

ontvangt daarover op 28 of 29 mei bericht. Dat betekent niet dat deze leerlingen klaar 

zijn dit schooljaar. De verschillende vakken werken nog aan het afronden van dit 

schooljaar en de leerstof die nog behandeld wordt is nodig voor een goede start volgend 

jaar. We hebben zo snel mogelijk duidelijkheid willen geven, maar verwachten wel van 

alle leerlingen hun inzet tot de zomervakantie.  

 

Docenten kunnen nog altijd cijfers geven en die invoeren in Magister. Die cijfers tellen 

niet mee in de bevorderingsnorm, maar tellen wel mee in het beeld dat de docent van 

een leerling heeft. Eventuele cijfers zullen dus meewegen in het advies. 

 

Voorexamenklassen (M3, H4 en V5) 

De voorexamenklassen zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op hun 

schoolexamens. Voor sommige leerlingen kan een voorlopig advies helpen, maar voor 

andere leerlingen zal dat advies hen in de weg zitten bij hun voorbereiding. De leerlingen 

van de voorexamenklassen krijgen daarom niet standaard het voorlopige advies, maar 

kunnen dat informeel opvragen bij de mentor. 

De bevorderginsbeslissing voor de leerlingen van de voorexamenklassen vindt op 

dezelfde manier plaats als voor de leerlingen van de andere klassen. De 

schoolexamencijfers tellen dus niet direct mee in de bevordering, maar indirect via het 

advies van de vakdocent. De schoolexamencijfers nemen de leerlingen wel mee naar 

volgend jaar. 

 

De leerlingen van de voorexamenklassen mogen wettelijk niet voorwaardelijk bevorderd 

worden.  

 

Voorwaardelijk bevorderen 

De leerlingen die voorwaardelijk bevorderd worden, ondertekenen hiervoor aan het einde 

van het schooljaar een contract. Op twee meetmomenten in het jaar, vlak na de 

herfstvakantie en vlak voor de kerstvakantie, wordt beoordeeld of de leerling voldoet aan 

de dan geldende bevorderingsnorm. Indien dat voor de kerstvakantie niet het geval is, 

wordt de leerling teruggezet naar het voorgaande leerjaar. 

 

Binnenkort ontvangt u nog informatie van ons over de planning tot het einde van het 

schooljaar en het onderwijs vanaf 2 juni, als naar verwachting de middelbare scholen 

weer beperkt open kunnen. We zijn daarnaast bezig met verschillende scenario’s voor 

het onderwijs na de zomervakantie.  

 

Misschien heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen. Stelt u die vooral aan de 

mentor van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector Frits Philips lyceum-mavo 

 


