
 
 

Addendum bij de Bevorderingsrichtlijnen schooljaar 2020-2021 Kennemer College g/a/h 

 

  

Schooljaar 2020-2021 hanteren we onderstaand addendum, aanvullend op de 

bevorderingsrichtlijnen (zie website). 

Uitgangspunt: 

In dit uitzonderlijke schooljaar willen wij leerlingen ruimhartig én kansrijk bevorderen naar het 

volgende schooljaar. 

 

 

1. Insteek is zo vroeg mogelijk duidelijkheid te hebben t.a.v. de overgang naar komend jaar, via 

contact met ouders en leerlingen, zodat besluiten in lijn zijn met verwachtingen. 

 

2. Besluiten kunnen al voor de overgangsvergaderingen worden genomen. Besluiten kunnen 

door teamleider en mentor (gezamenlijk) worden genomen en alleen wanneer er nog twijfel 

blijft en/of meer input en advies nodig is, worden leerlingen besproken in de 

leerlingbesprekingen. 

 

3. Doel van het bespreken van de leerling is een inschatting maken van de kans op succes voor 

de leerling in het volgende leerjaar. Aan het eind van de eindrapportvergadering wordt 

besloten of de leerling wordt bevorderd of afgewezen. Besluiten worden genomen alles 

gehoord hebbende, door teamleider en mentor. 

 

4. We nemen veel gegevens mee in de besluiten. We hebben de leerlingen in beeld via cijfers, 

werkhouding, (huis-)werkhouding en het benutten van kansen voor ondersteuning 

(huiswerkbegeleiding en/of vakinhoudelijke begeleiding) en deelname aan ondersteuning.  

 

5. Vakdocenten geven advies over kansrijkheid aan de hand van o.a. determinerende toetsing. 

 

6. 3de klassen: leerlingen hoeven niet-profielvakken niet meer te volgen na de meivakantie. 

Cijfers van die vakken tellen niet mee bij de overgang. Wel dienen leerlingen kansrijk te 

zijn voor overgang met het gekozen profiel. Werkhouding moet voldoende zijn en leerlingen 

dienen ondersteuning van de profielvakken te hebben gevolgd, wanneer dit is aangeboden 

middels bijvoorbeeld ondersteuningslessen.  

 

7. De afronding van de cijfers is ruimhartig; naar boven toe: 5.45 = 5.5 = 6  

 

8. Er kan worden afgeweken van de afspraken t.a.v. doubleren (zie onder 

Bevorderingsrichtlijnen>Algemeen>Aandachtspunten), wat meer mogelijkheden geeft.  

 



Tenslotte: De passage in de huidige bevorderingsrichtlijnen (algemeen deel, onder d) biedt 

reeds ruimte voor maatwerk waar nodig: 

Indien hiertoe aanleiding bestaat kan worden afgeweken van de bevorderingsnorm. De 

leerling wordt in dat geval in bespreking gebracht. Bij deze bespreking spelen naast de 

behaalde cijfers onder andere de volgende gegevens een rol:  

- basisschooladvies en eventuele toetsgegevens van de basisschool  

- schoolloopbaan tot nu toe  

- gegevens uit aanvullende testen  

- getoonde ontwikkeling in ‘Leren plannen en organiseren’  

- scores op ‘werkhouding’ in Magister  

- algemene studievaardigheden, getoonde motivatie  

- deelname aan de huiswerkbegeleiding en/of vakbegeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 


