BEVORDERINGSNORMEN LEERJAAR 1 EN 2 VANAF SCHOOLJAAR 2020-2021
Dit document moet gelezen worden in samenhang met
- Regeling Cijfergeving Coornhert Lyceum vanaf schooljaar 2020-2021
- Procedure Overgangsregeling Coornhert Lyceum vanaf schooljaar 2018-2019
A. Uitgangspunten bij vaststelling van de cijfers en toepassing van de normen
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De eindrapportcijfers worden bepaald op grond van het gewogen gemiddelde van alle
cijfers van het hele schooljaar. In de dakpanklassen (1MH, 1HV, 2MH, 2HV) worden op
het eindrapport per vak 2 cijfers gegeven: één voor het basisniveau (mavo resp. havo) en
één voor het hogere niveau (havo resp. vwo). In de vwo-klassen (atheneum en
gymnasium) worden alleen cijfers gegeven op het vwo-basisniveau. Zie hiervoor ook de
Regeling Cijfergeving.
Alle eindrapportcijfers zijn afgerond op hele cijfers, zonder decimalen. De afronding vindt
als volgt plaats: een gemiddelde van 5,49 wordt een 5, een gemiddelde van minimaal
een 5,50 wordt een 6.
Onvoldoende eindrapportcijfers (< 6) leveren voor de norm maximaal 2 tekortpunten per
vak op. Een 5 betekent 1 tekortpunt, een 4 of lager betekent 2 tekortpunten.
Het gemiddelde van alle vakken, dat mede bepalend is in de toepassing van de normen,
wordt berekend door de gemiddelde eindcijfers van alle vakken, afgerond op één
decimaal, bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal vakken. Alle vakken wegen
hierin even zwaar.
Vanaf schooljaar 2020-2021 werkt het Coornhert Lyceum voor de dakpanklassen MH en
HV en voor de atheneum- en gymnasiumklassen in het 1e en 2e leerjaar met een zgn.
tweejarige brugperiode. Dit betekent dat leerlingen in principe drempelloos
doorstromen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 in dezelfde klas, tenzij uit de behaalde
resultaten blijkt dat een andere beslissing nodig is.
De bevorderingsnormen voor leerjaar 1 en 2 dienen als richtlijn bij het geven van een
(eventueel bindend) advies aan het eind van het 1e leerjaar en voor het nemen van een
beslissing (voor mavo, havo of vwo) aan het eind van het 2e leerjaar.
Voorwaarde voor bevordering is dat de cijferlijst van het eindrapport volledig is, d.w.z.
dat alle toetsen zijn gemaakt en beoordeeld of dat er een vrijstelling is verleend.
Om bevorderd te kunnen worden moet een leerling voldoen aan de eisen A, B, C, en D
zoals vermeld in onderstaand schema. Voldoet een leerling niet aan één of meer van
deze eisen, dan wordt die leerling besproken ofwel wordt vastgesteld dat hij/zij niet
bevorderbaar is. Is dit laatste het geval, dan zal de leerling doorgaan naar een lager
niveau.
Valt een leerling bij één of meer eisen in de categorie ‘bespreken’ dan neemt de
docentenvergadering op grond van een zorgvuldige inschatting van de capaciteiten van
de leerling een besluit over bevordering of op- of afstromen.

Toepassing van de bevorderingsnorm voor bevordering van het 1e naar het 2e leerjaar:
o Voldoet de cijferlijst voor het basisniveau niet aan de bevorderingsnorm, dan geeft de
docentenvergadering een advies. Dit advies kan bindend zijn. De leerling gaat door naar
het tweede leerjaar in een klas van ofwel hetzelfde niveau ofwel een lager niveau.
o Voldoet de cijferlijst voor het basisniveau wel aan de bevorderingsnorm, dan gaat de
leerling door naar het tweede leerjaar in een klas van hetzelfde niveau.
o Voldoet de cijferlijst voor het basisniveau aan de bevorderingsnorm en voldoet tevens de
cijferlijst voor het hogere niveau tenminste aan de voorwaarden om in bespreking te
komen, dan kan de docentenvergadering het advies geven om op te stromen naar het
hogere niveau.
Toepassing van de bevorderingsnorm voor bevordering van het 2e naar het 3e leerjaar:
o Voldoet de cijferlijst voor het basisniveau niet aan de bevorderingsnorm, dan stroomt de
leerling door naar een lager niveau (2MH > andere school, 2HV > 3M, 2V > 3H)
o Voldoet de cijferlijst voor het basisniveau wel aan de bevorderingsnorm, dan wordt de
leerling bevorderd naar het derde leerjaar van dat niveau (2MH > 3M, 2HV > 3H, 2V >
3V).
o Voldoet de cijferlijst voor het basisniveau aan de bevorderingsnorm en voldoet tevens de
cijferlijst voor het hogere niveau tenminste aan de voorwaarden om in bespreking te
komen, dan beslist de docentenvergadering of de leerling bevorderd wordt naar het
basisniveau (2MH > 3M, 2HV > 3H) of naar het hogere niveau (2MH > 3H, 2HV > 3V) van
het derde leerjaar.
B. Schema bevorderingsnorm leerjaar 1 en 2
Eisen

Bevorderen

Bespreken

Niet bevorderbaar

A
Tekortpunten EN
NE, LA, GR, WI

0, 1

2

3 of meer

B
Tekortpunten alle
vakken

0, 1, 2, 3

4

5 of meer

C
Gemiddelde van alle
vakken

6,0 of hoger

5,5 tot 5,9

5,4 of lager

D
Laagste cijfer

3,5 of hoger

3,4 of lager

Tekortpunten
0
1
2

Cijfer
5,5 of hoger
4,5 tot 5,5
1 tot 4,5

C. Toelichting bij het schema bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2
Een leerling wordt bevorderd als
a. er maximaal 1 tekortpunt staat bij de vakken NE, EN, LA, GR, en WI; en
b. er maximaal 3 tekortpunten staan in het totaal van alle vakken, met maximaal 2
tekortpunten bij één vak; en
c. het gemiddelde cijfer van alle vakken op het rapport minimaal een 6,0 is; en
d. er geen enkel eindcijfer lager is dan 3,5.

Een leerling valt in de bespreekzone als
a. er maximaal 2 tekortpunten staan bij de vakken NE, EN, LA, GR en WI; of
b. er maximaal 4 tekortpunten staan in het totaal van alle vakken, met maximaal 2
tekortpunten bij een vak; of
c. het gemiddelde cijfer van alle vakken op het eindrapport minimaal een 5,5 en maximaal
5,9 is; of
d. één of meer eindcijfers een 3,4 of lager zijn.

Een leerling stroomt af als
a. er 3 tekortpunten of meer staan bij de vakken NE, EN, LA, GR en WI, of
b. er 5 tekortpunten of meer staan in het totaal van alle vakken, of
c. het gemiddelde cijfer van alle vakken op het rapport lager is dan een 5,5.

Een leerling in leerjaar 1 en 2 die niet kan worden bevorderd, gaat door naar een lager
niveau. Als een leerling in een 1MH-klas, een 2MH-klas of een 2M-klas in februari, aan het
eind van het eerste semester, een rapport heeft waarmee hij/zij niet bevorderd kan worden
naar 2 of 3 mavo, dan neemt de school contact op met de ouders en krijgen zij het
dringende advies de leerling uiterlijk 31 maart van het lopende schooljaar aan te melden bij
een school voor Beroepsgericht Onderwijs.

