Bevorderingsrichtlijnen

mavo XL
Schooljaar
2020-2021

Algemeen
-

Het is, met uitzondering van het eindexamenjaar, niet toegestaan om twee opeenvolgende
leerjaren te doubleren.

-

Voor instroom naar een hoger of lager schooltype gelden de procedures zoals vastgesteld in
het determinatiebeleid. Als uitgangspunt wordt gesteld dat er geen instroom meer mogelijk is
wanneer gestart is met de uitvoering van het PTA. De plaatsingscommissie beslist bindend over
de doorgang van een mogelijke instroom.

-

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 kunnen alleen worden bevorderd wanneer alle werken van het
PTO uit het betreffende leerjaar zijn gemaakt.

-

Leerlingen in leerjaar 3 kunnen alleen worden bevorderd wanneer alle werken van het PTA uit
het betreffende leerjaar zijn gemaakt.

-

De schoolleiding behoudt het recht om, indien zij dat wenselijk acht, af te wijken van de
bevorderingsrichtlijnen in dit document.

Bevorderingsrichtlijn mavo-XL leerjaar 1
Cijfers
-

2020-2021

het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op een heel rapportcijfer
rapportcijfers lager dan een 3,0 zijn niet toegestaan

Uitslagbepaling
in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld a.d.h.v.
onderstaande normen; bovendien wordt rekening gehouden met bijzondere sociale
omstandigheden en dossiergegevens
Bevordering van leerjaar 1 mavo naar leerjaar 2 mavo
9 vakken: NE, EN, WI, DU, BIVZ, GS, AK, EC, NASK/TC

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 2 als is voldaan aan de volgende voorwaarden:








Alle PTO werken van leerjaar 1 moeten afgerond zijn
Het totaal aantal verliespunten* is max. 2, met daarbij 1 compensatiepunt (minimaal 7.0)
Binnen de kernvakken (NE, EN, WI) mag er maximaal 1 verliespunt zijn
De vakken: MU, K&C en Onderzoek moeten minimaal met een V beoordeeld zijn.
Het vak lichamelijke opvoeding wordt niet meegenomen in de bevorderingsrichtlijnen
Bij 2 of meer verliespunten (zonder compensatie) valt de leerling binnen de bespreking
voor doubleren of bevordering naar 2 kader/basis, waarbij bij de laatstgenoemde optie de
vergadering een advies uitbrengt aan de plaatsingscommissie.

Bevordering van leerjaar 1 mavo naar leerjaar 2 havo
9 vakken: NE, EN, WI, DU, BIVZ, GS, AK, EC, NASK/TC

Een leerling wordt bevorderd naar havo leerjaar 2 als is voldaan aan de volgende voorwaarden:





Alle PTO werken van leerjaar 1 moeten afgerond zijn
Binnen de kernvakken (NE, EN, WI) mag er maximaal 1 verliespunt zijn
De vakken: MU, K&C en Onderzoek moeten minimaal met een V beoordeeld zijn.
Het totaal voor de vakken NE, EN, WI, DU, BIVZ, GS, AK, EC, NASK/TC is 72 punten en
geen cijfer is lager dan een 5,5

*Verliespunten voor alle vakken:
rapportcijfer

Aantal verliespunten

6,0 of meer
5,0
4,0
3,0

0
1
2
3

Bevorderingsrichtlijn mavo-XL leerjaar 2
Cijfers
-

2020-2021

het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op een heel rapportcijfer
rapportcijfers lager dan een 3,0 zijn niet toegestaan

Uitslagbepaling
in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld a.d.h.v.
onderstaande normen; bovendien wordt rekening gehouden met bijzondere sociale
omstandigheden en dossiergegevens
Bevordering van leerjaar 2 mavo naar leerjaar 3 mavo
9 vakken: NE, EN, WI, DU, BIVZ, GS, AK, EC, NASK/TC
Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 2 als is voldaan aan de volgende voorwaarden:







Alle PTO werken van leerjaar 2 moeten afgerond zijn
Het totaal aantal verliespunten* binnen het gekozen pakket (lj.3 > 7 vakken) is max. 2, met
daarbij 1 compensatiepunt (minimaal 7.0)
Binnen de kernvakken (NE, EN, WI) mag er maximaal 1 verliespunt zijn
De vakken: MU, K&C en Onderzoek moeten minimaal met een V beoordeeld zijn.
Het vak lichamelijke opvoeding wordt niet meegenomen in de bevorderingsrichtlijnen
Bij 3 of meer verliespunten valt de leerling binnen de bespreking voor
doubleren/bevordering naar 3 kader/basis, waarbij bij de laatstgenoemde optie de
vergadering een advies uitbrengt aan de plaatsingscommissie.

*Verliespunten voor alle vakken:
rapportcijfer

Aantal verliespunten

6,0 of meer
5,0
4,0
3,0

0
1
2
3

Bevorderingsrichtlijn mavo-XL leerjaar 3
Cijfers
-

2020-2021

het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op een heel rapportcijfer
rapportcijfers lager dan een 3,0 zijn niet toegestaan

Uitslagbepaling
in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld a.d.h.v.
onderstaande normen; bovendien wordt rekening gehouden met bijzondere sociale
omstandigheden en dossiergegevens

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als is voldaan aan de volgende voorwaarden:






Alle PTA werken van leerjaar 3 moeten afgerond zijn
Alle eindcijfers een 6 of meer bedragen of
één eindcijfer een 5 bedraagt alle andere eindcijfers een 6 of meer of
één eindcijfer een 4 (behalve Nederlands) en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan
tenminste één 7 of hoger of
Voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten
minste één 7 of hoger

en tevens:




ONDZ, Kv1(CKV) en LO dienen met V of G beoordeeld te zijn.
Handelingsdelen/-opdrachten dienen met V of G beoordeeld te zijn.
Nederlands minimaal een 5 is.

Verliespunten voor alle vakken:
rapportcijfer

Aantal verliespunten

6,0 of meer
5,0
4,0
3,0

0
1
2
3

