
 

 
Overgang van leerlingen naar schooljaar 2020-2021 OBC Elst (niet examenklassen) 
 
Het schooljaar heeft na 16 maart 2020 een uitzonderlijke wending genomen. Omdat leerlingen 
veelal op afstand werken, komen hun resultaten op een andere manier tot stand. Hierop dienen de 
overgangsnormen te anticiperen. De overgangsvergadering bepaalt of een leerling bevorderd kan 
worden en kijkt daarbij naar het perspectief in het volgende leerjaar. 
 
Vanwege het voorgaande, zullen de cijfers geen compleet beeld geven. Daarom zullen leerlingen 
aan het eind van het jaar niet op basis van ‘harde resultaten’ al dan niet bevorderd worden, maar 
op basis van overgangsadviezen van vakdocenten. Tijdens de overgangsvergadering zal elke 
leerling besproken worden met als uitkomst een van de drie mogelijkheden hieronder: 

A. Een positief advies om naar het volgend leerjaar te gaan. 
B. Een negatief advies om naar een volgend leerjaar te gaan. 
C. Niet bevorder-baar of afstroom. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met: 

1. de inzet en het resultaat voor de coronamaatregelen; 
2. de inzet en het resultaat tijdens de sluiting van de school; 
3. de inzet en het resultaat tijdens het 1,5 meter onderwijs. 

 
Een negatief advies wordt beargumenteerd. 
Het feit dat we een advies geven, betekent dat leerling en ouder(s) het advies al dan niet kunnen 
volgen. Als leerling en ouder(s) aangeven te willen afwijken van het advies, worden zij uitgenodigd 
voor een gesprek. Bij het negeren van een negatief advies wordt van de ouder(s) en leerling (in 
overleg met de mentor) een plan verwacht, waarin omschreven staat hoe de leerling zelfstandig 
gaat zorgen dat hij/zij voldoende perspectief in het volgende leerjaar gaat verwerven. 
 
De basis voor een beslissing niet bevorder-baar of afstroom wordt gevormd door een gemiddeld 
cijfer, zoals hieronder vermeld, in combinatie met bespreking in de overgangsvergadering. 
 

Leerjaren 1 en 2: het gemiddelde van de groep-2 vakken, zoals deze in de reguliere 
overgangsnormen vermeld staan lager dan 5,5. 
 

Leerjaar 3-mavo: het gemiddelde van de gekozen examenvakken lager dan 5,5 (exclusief LO 
en levo) 
 

Leerjaar 3-havo: het gemiddelde van de gekozen examenvakken lager dan 5,5 (exclusief LO) 
 

Leerjaar 4-havo: het gemiddelde van de gekozen examenvakken (exclusief LO) lager dan 
5,5. De vakken CKV, filosofie en maatschappijleer vormen samen 1 cijfer 
(combinatiecijfer). 
 

 
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen in Magister zien hoe de docent de inzet van hun 
zoon/dochter ervaart. 
 
De teamleider kan na overleg met de mentor voorafgaande aan de overgangsvergadering 
beslissen, dat bij een leerling sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor afgeweken 
wordt van de deze overgangsnormen. Vervolgens neemt de overgangsvergadering een besluit. 


