Aanpassing overgangsregeling 2020/2021 wegens corona
Tijdelijke verruiming overgangsregeling in de onderbouw
Een leerling is in de onderbouw naar het volgende leerjaar bevorderd als:
• Hij maximaal 4 (in plaats van 2) tekorten heeft in alle gevolgde vakken, en;
• Hij in de kernvakken NE, EN en Wi maximaal 1 tekort heeft en het gemiddelde van
de onafgeronde eindcijfers van de kernvakken NE, EN en Wi minimaal een 6.0 is.
• Indien in het vmbo/mavo een profielvak gekozen wordt waarbij wiskunde niet verplicht is,
dan telt wiskunde niet mee als kernvak voor de overgang.
De regel ‘Het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken minimaal een 6.0 is, minus
de vakken die een leerling eventueel laat vallen in het volgende schooljaar’ vervalt dit schooljaar
dus.
Er is een nieuwe tijdelijke regel bijgekomen:
• Alle klassikaal afgenomen toetsen van dit schooljaar moeten door iedere leerling voor 25 juni
2021 zijn afgelegd (er moet dus altijd een resultaat staan). Bij openstaande toetsen kan je niet
overgaan.
• Als er sprake is van een profielkeuze mag je maximaal 1 tekort hebben in
de gekozen profielvakken.
Daarnaast komt er in de onderbouw een laatste herkansing en/of inhaalmogelijkheid:
In juli is er een herkansingsweek gepland. In deze week kunnen leerlingen maximaal 5 toetsen
herkansen of inhalen. Leerlingen kunnen maximaal 1 toets per vak inhalen of herkansen.
We verwachten dat met deze versoepeling het mogelijk is om, met extra begeleiding en
ondersteuning door de school, eventuele achterstanden in te halen in het volgende schooljaar.
Overgangsregeling in de bovenbouw
De overgangsregeling in de bovenbouw blijft ongewijzigd. Immers, de vakken die de leerlingen
hebben zijn ook eindexamenvakken.
We verruimen wel de mogelijkheid om te doubleren: Een leerling mag in zijn schoolloopbaan
maximaal 2 maal doubleren in plaats van 1 maal: 1 maal in de onderbouw en 1 maal in de
bovenbouw.
Aanpassing van het vakkenpakket in 3 mavo
De leerlingen in 3 mavo hebben nu 10 theorievakken. Deze vakken volgen ze normaal tot het einde
van het schooljaar. In maart maken de leerlingen een profielkeuze. De keuze bepaalt in welke 6 of 7
vakken je examen gaat doen. Dit jaar, na het maken van de profielkeuze, volgen de leerlingen de rest
van het jaar enkel nog de vakken waarin ze volgend schooljaar examen doen.
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