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Omdat het nemen van besluiten over bevordering 

tot het domein van de school en docenten be-

hoort, is het wettelijke kader voor voortgangsbe-

slissingen beperkt. Wel moet een school rekening 

houden met algemene beginselen (zoals zorgvuldi-

ge besluitvorming, heldere normen en afspraken 

en een tijdige communicatie naar leerlingen en 

ouders). 

Overgangsbeleid behoort tot de verantwoordelijk-

heid van besturen en scholen. De inspectie geeft 

hier geen oordeel over en geeft ook geen adviezen 

op dit gebied. Scholen hoeven de inspectie ook 

niet te informeren over wijzigingen in het over-

gangsbeleid. 

De medezeggenschapsraad heeft een instem-

mingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging 

van het schoolplan dan wel het leerplan of de on-

derwijs- en examenregeling. Omdat het overgangs-

beleid hier onderdeel van is, heeft de medezeggen-

schapsraad instemmingsbevoegdheid bij wijziging 

hiervan. 

 Deze nota beschrijft de wijze waarop het Calandly-

ceum inhoud geeft aan dit beleid.   

INLEIDING 
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Schooljaar 2022-2023 

Een overgangsbesluit wordt genomen tijdens de 

overgangsvergadering op basis van de eindcijfers 

van het lopende schooljaar.  

Reglement overgangsvergadering  

a. De overgangsvergadering voor een klas 

wordt (in principe) bijgewoond door alle le-

raren die aan één of meer leerlingen uit die 

klas lesgeven.  

b. Voor vakken met een trimester- of semes-

terindeling wonen ook, indien mogelijk, de 

leraren die eerder in het jaar aan de klas 

hebben lesgegeven de vergadering bij.  

c. De aanwezigheid van alle hiervoor genoem-

de leraren is verplicht. Leraren die in twee 

vergaderingen tegelijk moeten zijn overleg-

gen vooraf met de teamleider. Deze beslist 

welke vergadering bijgewoond wordt.  

d. Het besluit van de vergadering wordt geno-

men door de aanwezige docenten.  

e. De vergadering wordt voorgezeten door de 

afdelingsleider. Deze bepaalt de orde van de 

vergadering en doet per leerling een voor-

stel, gelet op de vooraf gepubliceerde over-

gangsnormen. De voorzitter heeft geen 

stemrecht.  

f. Beslissingen worden genomen bij meerder-

heid van stemmen, de stem van een vakdo-

cent die twee vakken aan de leerling doceert 

telt dubbel. Alle leraren die in één cursusjaar 

aan de betreffende leerling lesgeven of les 

hebben gegeven, hebben stemrecht, met een 

maximum van één stem per vak. Leraren die 

aan de betreffende leerling geen les geven, 

stemmen niet mee.  

g. Bij stemming voor of tegen overgang houdt 

de leraar rekening met de kans op succes 

voor het gehele vakkenpakket van de leerling, 

niet slechts de slaagkans voor het eigen vak.  

h. Alle leraren met stemrecht hebben de plicht 

om hun stem uit te brengen voor of tegen het 

bevorderingsvoorstel. Zich onthouden van 

stemmen of blanco stemmen is niet toege-

staan.  

i. Indien de stemmen staken beslist de voor-

zitter.  

j. Na afloop van de eindrapportvergadering 

kunnen cijfers in principe niet meer worden 

gewijzigd. Teamleiders kunnen een docent 

toestemming geven om een cijfer alsnog aan 

te passen.  
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• Een revisievergadering wordt uitsluitend ge-

houden op grond van nieuwe feiten of een 

kennelijke onrechtvaardigheid. Dit ter beoor-

deling van de schoolleiding. 

Taak 

De leerling kan met een taak worden bevorderd. 

De taak wordt ingeleverd en gecontroleerd vóór de 

eerste lesdag. Bij niet inleveren van of niet voldoen 

aan een taak kan de leerling de toegang tot de des-

betreffende lessen worden ontzegd door de 

schoolleiding.  

Een leerling wordt door de lerarenvergadering be-

vorderd met een taak in de volgende gevallen:  

 

• de leerling heeft voor het betreffende vak op 

het overgangsrapport een onvoldoende be-

haald en 

• de leerling heeft in het betreffende vak een 

zodanig groot tekort aan vereiste kennis of 

vaardigheden, dat, naar het oordeel van de 

overgangsvergadering, het met succes vol-

gen van de lessen voor het vak in de volgen-

de cursus problematisch is.  

• de leerling zal, na het voltooien van de taak, 

Algemene Regels 

• Bij een besluit tijdens de rapportvergadering 

wordt gekeken naar het definitieve vakken-

pakket die voor het rapport van maart wordt 

gekozen. Indien er voor een vak onvoldoende 

gegevens beschikbaar zijn, dan wordt de 

leerling altijd besproken. 

• Voor ieder leerjaar geldt bij de categorie 

“bespreekgeval” dat in ieder geval de volgen-

de criteria worden meegenomen: 

 Zijn er bijzondere omstandigheden? Is 

er sprake van voldoende inzicht voor 

het vak? 

 Heeft de leerling een goede werkhou-

ding?  (Absentie, Inzet, Huiswerk, Ge-

drag) 

 Wat is de kans op succes bij bevorde-

ren? Welke ondersteuning is er gebo-

den dit schooljaar? 

 Welke ondersteuning heeft de leerling 

nodig volgend schooljaar? Is er sprake 

van een stijgende lijn in de cijfers? 

• Het is altijd mogelijk een leerling uit de cate-

gorie “Niet bevorderd” te bespreken. In dat 

geval brengt de mentor de betreffende leer-

ling in als bespreekgeval. 

• Het verbieden van het gekozen profiel is niet 

aan de orde. 

• Bij bevorderen of niet bevorderen is het ac-

tuele vakkenpakket het uitgangspunt en niet 

het toekomstige vakkenpakket of -profiel.  

• Docenten doen aan ouders geen inhoudelijke 

mededelingen over rapportvergaderingen en 

stemverhoudingen. De mentoren en de con-

rector vertegenwoordigen de school en de-

len de uitslag van de stemmingen mee. 

• Voorwaardelijk bevorderen is niet mogelijk; 

bevorderen met een taak is wel mogelijk. 
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wèl over voldoende kennis of vaardigheden 

beschikken om de lessen voor het vak in de 

volgende cursus te kunnen volgen  

• de leerling heeft het handelingsdeel voor een 

vak niet voldoende afgerond en kan in de va-

kantie de ontbrekende delen naar behoren 

aanvullen.  

 

a. De taak dient zo te worden opgesteld, dat de 

leerling de taak tijdens de vakantie zelfstan-

dig kan uitvoeren en daarvoor hoogstens 40 

klokuur nodig heeft. Indien meerdere vakken 

in deze taak betrokken zijn zullen de op-

drachten totaal deze 40 uur niet te boven 

gaan.  

b. De leraar van het vak waarvoor de taak gege-

ven wordt, zorgt voor tijdige verstrekking van 

de taak aan de leerling. De leerling of zijn ou-

ders/verzorgers dragen zorg voor het in ont-

vangst nemen van de taak op het daartoe 

vastgestelde tijdstip.  

c. De leraar, die de taak verstrekt heeft, neemt 

die vóór de eerste schooldag weer in en con-

troleert deze. De leraar deelt het resultaat 

vóór de eerste les van het vak aan de leerling 

mee.  

d. Is de betreffende leraar niet meer aan de 

school verbonden, dan wijst de schoolleiding 

een andere leraar aan, die de correctie uit-

voert.  
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De leerlingen zijn op grond van het basisschoolbe-

sluit geplaatst in een van de brugklassen die de 

school heeft.  

Om de overgang van de basisschool naar het Ca-

landlyceum geleidelijk te laten verlopen hebben de 

leerlingen van de eerste klassen tot de herfst een 

gewenperiode. In deze periode worden toetsen 

met onvoldoende resultaat overgemaakt. Voor-

waarde is wel dat de betrokken leerlingen door de 

docent zijn geïnstrueerd hoe zij de toets beter zou-

den kunnen maken.  

Aan het eind van het eerste leerjaar kunnen de 

leerlingen worden bevorderd naar een tweede he-

terogeen samengesteld leerjaar.   

Bij het 2e rapport wordt de prognose vermeld, ge-

baseerd op de gegevens van dat moment. Deze 

prognose wordt vastgelegd op het rapport en door 

de mentor met de ouders/verzorgers en de leerling 

tijdens de rapportuitreiking besproken. Bij de over-

gangsvergadering wordt de definitieve beslissing 

genomen.   

Overgangsnormen en Determinatie 
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Bij de overgangsvergadering van het tweede leerjaar wordt de definitieve beslissing genomen. In voorko-

mende gevallen kunnen leerlingen in de onderbouw worden getest op hun aanleg op taalkundig, reken-

kundig en ruimtelijk gebied en op hun interesse.  

In 2HV/TH en 2 LOOT wordt een beslissing genomen over de plaatsing in het 3e leerjaar.  

De leerlingen die van 2vmbo-t naar 3vmbo-t gaan kunnen kiezen uit vijf pakketten. In deze pakketten kie-

zen de leerlingen uit een combinatie van de vakken: Natuurkunde (Nask 1), Scheikunde  (Nask 2), Econo-

mie, Biologie, Lo2,  Geschiedenis, Aardrijkskunde, Frans en Duits. Elke leerling kiest 4 vakken.   

Leerjaar 2 
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Leerjaar 2 
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Voor vmbo-t gelden de volgende bepalingen: 

1. 1. De vakken LO en CKV moeten minimaal met een voldoende of een goed worden afgesloten voor 

bevordering naar 4 vmbo-t.  

2. 2. Het vak maatschappijleer moet minimaal met een 5,5 worden afgesloten om te bevorderden 

naar 4vmbo-t. 

3. 3. Bij niet bevorderen vervallen alle cijfers behalve CKV, LO, maatschappijleer en het profielwerk-

stuk mits deze met een voldoende zijn afgesloten. 

Leerjaar 3 
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Voor havo en vwo geldt het volgende: 

Voor het derde leerjaar geldt, dat er een keuze gemaakt zal moeten worden uit de vakken en de profielen 

voor het leerjaar erna.   

Op de 2e rapportvergadering wordt een advies over het te volgen vakkenpakket gegeven, gebaseerd op 

de gegevens van dat moment. Dit advies wordt bij de rapportuitreiking met ouders/verzorgers en leer-

lingen besproken. Tijdens de overgangsvergaderingen wordt het definitieve advies gegeven.   

Leerjaar 3 
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Leerjaar 3 
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Leerjaar 4 

Voor de overgangsnormen van leerlingen van 4 havo of 4 vwo gelden onderstaande uitgangspunten.  

De overgangsrichtlijnen voor de niet-examenklassen in de Tweede fase zijn afgeleid van de slaag/

zakregeling voor het eindexamen. Met betrekking tot de handelingsdelen geldt een aanvullende bepaling. 

Als een leerling onvoldoende presteert in het ‘vullen’ van handelingsdossiers (bijvoorbeeld LO) moet dat 

bij het 2e rapport worden aangegeven. Dit om leerlingen de gelegenheid te geven om deze handelingsdos-

siers aan te vullen en om een goede voorbereiding van de rapportvergaderingen mogelijk te maken.  

ANW wordt in 4vwo met een cijfer afgesloten, in 4havo of 5vwo wordt maatschappijleer met een cijfer 

afgesloten, in 4havo en 4/5vwo wordt CKV met een cijfer afgesloten. Deze cijfers vormen samen met het 

profielwerkstuk in de examenklas het combinatiecijfer. 

LO dient met een voldoende of goed te worden afgerond. In het geval van niet bevorderen blijven school-

examencijfers staan voor zover het afgesloten vakken betreft. 
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Leerjaar 4 
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Leerjaar 5 

Voor de overgangsnormen van leerlingen van 5 vwo naar 6 vwo gelden onderstaande uitgangspunten met 

daarbij de volgende aanvullende opmerkingen: 

Een leerling is bevorderd; 

a.  met één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 (naast de 4 dus minimaal twee compensatiepunten), 

of  

b. met twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 (dus twee, en in het laatste 

geval drie compensatiepunten*),   

LO is  met een voldoende of goed afgerond. Bij niet bevorderen van 5vwo naar 6vwo blijven schoolexa-

mencijfers staan voor zover het afgesloten vakken betreft.  
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Begrippenlijst 

Tekortpunt 

De cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als 1 tekortpunt  

De cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als 2 tekortpunten  

De cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als 3  tekortpunten 

 

Beoordelingskenmerken 

Criteria waarmee de vakdocent op een aantal on-

derdelen een extra beoordeling geeft van de leer-

ling op de gebieden gedrag, inzet. Dit gebeurt bij 

elk rapport en bij alle klassen (behalve de examen-

klassen) en wordt ook afgedrukt op de rapporten. 

Bespreken 

Als een leerling in de bespreekzone valt dan bete-

kent dat, dat de rapportvergadering besluiten 

neemt waarbij naast de cijfers ook andere gege-

vens een rol vervullen. Het besluit of een leerling 

in de bespreekzone valt wordt voor elke leerling 

individueel genomen. Aanvullende informatie 

geeft een andere kijk op de behaalde resultaten. 

Prestaties tijdens projecten, testresultaten, werk-

houding, werkinstelling, inzicht, sociale omstandig-

heden, de beperkte verblijfsduur kunnen dan 

doorslaggevend zijn bij de overgangsbeslissing. De 

grenzen van de bespreekzone worden genoemd bij 

de overgangsnormen. 

Bevorderen 

Er is sprake van bevorderen indien de schoolcarriè-

re wordt voortgezet in een hoger leerjaar van het-

zelfde schooltype. 

Bovenbouw 

• 3e leerjaar: vmbo-t 

• 4e leerjaar: vmbo-t, havo, vwo 

• 5e leerjaar: havo, vwo 

• 6e leerjaar: vwo 

Dakpanklassen 

Op het Calandlyceum kennen wij dakpanklassen in 

klas 1,2 en 3. Het gaat dan om TH-klassen en HV-

klassen. 

Doorstromen 

Een leerling kan in een hoger schooltype doorgaan 

als een diploma is behaald voor het lagere school-

type. De school kan hier de aanvullende eis van 

een extra te volgen vak stellen. 

Doubleren 

Er is sprake van doubleren indien de schoolcarrière 

wordt voortgezet in hetzelfde leerjaar en dezelfde 

schoolsoort. 

Eindrapport 

Een rapport met afgeronde, hele cijfers. Indien een 

vak is afgesloten is het cijfer het schoolexamencij-

fer. 

Gericht bevorderen 

Men spreekt van een gerichte bevordering als het 

schooltype van het volgend leerjaar dwingend 

wordt voorgeschreven. Gerichte bevordering is 

slechts mogelijk vanuit de dakpanklassen. 

Gericht plaatsen 

Men spreekt van een gerichte plaatsing als een 

lager schooltype voor het volgend leerjaar dwin-

gend wordt voorgeschreven. In geval van gerichte 

plaatsing moet de rapportvergadering eerst beslui-

ten tot niet bevorderen. 

Gewenperiode 

Om de overgang van de basisschool naar het Ca-

landlyceum geleidelijk te laten verlopen hebben de 

leerlingen van de eerste klassen een gewenperio-

de. Dit houdt in dat de eerste summatieve toets 

van ieder vak herkansbaar is. Voorwaarde is dat de 

docent de leerlingen feedback heeft gegeven op 

de toets. 
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Mentoropmerking 

Een samenvatting van beslissingen van de rapport-

vergadering die door de mentor wordt vastgelegd 

in SOM en wordt afgedrukt op het rapport. De 

mentoropmerking bij het 1e rapport bevat ook, 

indien van toepassing, een prognose voor het te 

volgen leerjaar en schooltype en de profiel- en 

vakkenkeuze. 

Niet bevorderen 

Er is sprake van niet bevorderen als de leerling 

niet wordt geplaatst in het opvolgende jaar bin-

nen hetzelfde niveau. 

Niet gemaakt werk 

Dit zijn niet gemaakte proefwerken en toetsen die 

behoren tot het PTA van de leerlingen. Deelresul-

taten behoren niet tot het niet gemaakte werk. 

Onderbouw 

• 1e leerjaar: vmbo-t/havo, havo/vwo, vwo 

• 2e leerjaar: vmbo-t/havo, havo/vwo, vwo 

• 3e leerjaar: havo, havo/vwo, vwo 

Opstromen 

Een leerling kan aan het eind van een schooljaar in 

2TH of 2HV naar 3HV of 3V worden bevorderd 

naar een hoger schooltype mits aan de eisen ge-

noemd in deze nota is voldaan. 

Prognose 

Bij het 1e rapport wordt aangegeven wat, naar het 

oordeel van de vergadering, het leerjaar, het 

schooltype en eventueel het gekozen vakkenpak-

ket voor het volgend cursusjaar zal zijn. Deze voor-

lopige beslissing zal bij het eindrapport de richtlijn 

zijn. 

Rapport 

Een overzicht van cijfers per vak die op de volgende 

manier zijn berekend: het gewogen gemiddelde van 

alle tot dan toe behaalde cijfers, op één decimaal 

nauwkeurig. De rapportcijfers worden vastgesteld 

op basis van de resultaten van tenminste 4 afgeno-

men toetsen.  

Sportleerlingen  

In de onderbouw kennen we sportleerlingen op alle 

niveaus. Bij aanmelding worden in overleg met de 

sportorganisaties en de sportbegeleiders de criteria 

voor toelating vastgesteld. Aan het eind van het 

eerste leerjaar wordt beoordeeld of de leerling nog 

aan deze criteria voldoet. De voorlopige beslissing 

hierover wordt in de mentoropmerking bij het eer-

ste rapport aangekondigd en de definitieve beslis-

sing wordt bij het eindrapport meegedeeld. 


