
 

 

  
  
Overgangsnormen leerjaar 2 havo en 2 atheneum   
   
Hierbij de informatie over hoe op het Anna Lyceum de voortgang van uw zoon/dochter gerapporteerd wordt 
en de normen waaraan uw zoon/dochter moet voldoen om te worden bevorderd.   
   
Rapportage   
Het schooljaar is verdeeld in 4 rapportperiodes van ongeveer 9 weken les. Aan het eind van elke periode 
ontvangt u een overzicht van de vorderingen van uw zoon/dochter. Op elk rapport staat voor een vak een 
periodecijfer en een voortgangscijfer.   
Het periodecijfer geeft het gemiddelde aan van de cijfers die uw kind behaald heeft in een periode. Het 
voortgangscijfer wordt berekend op basis van alle cijfers die in een schooljaar behaald zijn. De cijfers op 
de  rapporten worden gegeven tot op één decimaal nauwkeurig.   
   
Het schooljaar wordt afgesloten met een eindcijfer voor elk vak. Het eindcijfer is het 
afgeronde voortgangscijfer van alle in het jaar behaalde cijfers voor een vak, waarbij aan deze cijfers een 
weging 1, 2 of 3 is toegekend.   
   
  
Overgangsnormen   
Aan de hand van de overgangsnormen stelt het team tijdens de overgangsvergadering aan het eind van het 
schooljaar vast of leerlingen overgaan naar leerjaar 3 havo of 3 atheneum.   
   
De overgangsvergadering kan alleen een beslissing nemen als een leerling alle toetsen, werkstukken, 
opdrachten e.d. die dat schooljaar afgerond moeten zijn, heeft gemaakt.   
   
  
Overgaan naar een ander schooltype binnen het Anna van Rijn College   
Een leerling in leerjaar twee kan alleen in bijzondere gevallen blijven zitten.   
Het Anna van Rijn College geeft de voorkeur aan het bevorderen naar een lager schooltype als blijkt dat 
leerlingen het gewenste niveau niet halen en moeten doubleren.   
Als een leerling de capaciteiten wel heeft, maar door ziekte, gedrag of andere oorzaken de aansluiting mist, 
dan kan daar een uitzondering op worden gemaakt.    
   
  
Overgangsnormen van 2 havo naar 3 havo en van 2 atheneum naar 3 atheneum   
Leerlingen worden bevorderd en geplaatst naar aanleiding van het aantal tekortpunten.   
   
Tekortpunten zijn:   
rapportcijfer 5 = 1 tekortpunt   
rapportcijfer 4 = 2 tekortpunten   
rapportcijfer 3 = 3 tekortpunten   
   

• Bij 0 – 3 tekortpunten waarvan maximaal 1 tekortpunt voor de vakken: Nederlands, Engels 
en wiskunde: bevordering.    

• Bij 4 – 5 tekortpunten en/of meer dan 1 tekortpunt voor Nederlands, Engels en wiskunde: 
bespreking over bevordering, doubleren of afstromen.   

• Bij meer dan 5 tekortpunten: doubleren of afstromen.   

• Bij vijf vakken een 5: doubleren of afstromen.   
   
Voor een beslissing buiten deze normen om geldt dat de vergadering een voorstel aan moet nemen met 
tenminste 2/3e meerderheid van stemmen.   
   
  
Advies: bindend of niet   
In de rapportvergadering worden beslissingen genomen die bindend zijn. Ouders kunnen tegen deze 
beslissing in beroep gaan.    
   
  
   



 

 

  
  
  
Voordat de zomervakantie begint, vindt een revisievergadering plaats, meestal in de laatste week van het 
schooljaar. De mentor en de teamleider bepalen in gezamenlijk overleg of een leerling in aanmerking komt 
om tijdens de revisievergadering opnieuw besproken te worden.    
Een voorwaarde hierbij is dat er nieuwe argumenten aanwezig zijn om tot revisie over te gaan. Deze 
argumenten hadden wellicht tot een andere beslissing tijdens de overgangsvergadering kunnen leiden.   
   
Soms kan een leerling, die bevorderd is het advies krijgen een lager schooltype te overwegen als de 
docenten de indruk hebben dat de leerling teveel inspanning moet leveren om de volgende klas te halen. 
Ouders en leerlingen kunnen in dat geval zelf kiezen of ze het advies opvolgen of naast zich neer leggen.   
   
  
Werkhouding en inzicht   
Een leerling krijgt naast z’n cijfers een extra beoordeling voor werkhouding (vanaf rapport 1) en inzicht (vanaf 
rapport 2). De beoordeling voor werkhouding is een indicator voor de werkhouding tijdens de lessen. De 
beoordeling voor inzicht is een indicator voor de mate van inzicht in het vak. We maken gebruik van de 
volgende afkortingen:   
   
G = goed   
V = voldoende   
T = twijfel   
O = onvoldoende   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


