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Bevorderingsnormen 2021 - 2022

2021/2022 is het derde schooljaar waarin we te maken hebben met een grote invloed van
corona. In de voorgaande twee schooljaren hebben we de bevorderingsnormen aangepast:

2019/2020: Systeem van plussen en minnen voor de verschillende vakken en toetsen:
vrijwel alle leerlingen bevorderd

2020/2021: analoog aan de zak/slaagregeling (extra herkansing met duimoplegging voor
één vak, voor examenklassen wel minimaal een 4 voor het vak van duimoplegging)

We erkennen de problemen die leerlingen weer hebben ervaren in dit schooljaar. Na een
goed begin toch weer een schoolsluiting, daarna moesten doordat corona ook op het
Erasmus College om zich heen greep veel leerlingen ziek thuis blijven of in quarantaine. Er
was sprake van veel lesuitval door zieke collega’s. De mogelijkheden om opgelopen
achterstanden uit eerdere jaren weg te werken waren beperkter dan verwacht. We willen
daarom de bevorderingsnormen iets soepeler maken.

Ons voorstel is minder soepel dan de aangepaste bevorderingsnormen van de voorgaande
twee jaren. Omdat het niveau van de basisvorming en de centrale eindexamens niet worden
aangepast, hebben wij maar heel beperkt de mogelijkheid de eisen aan het niveau van de
leerling aan te passen. In de populatie van volgend schooljaar krijgen we te maken met
leerlingen die drie jaar achter elkaar te maken hebben gekregen met de gevolgen van
corona. Voor deze leerlingen willen we de kans op succesvol voortzetten van hun
schoolcarrière zo groot mogelijk maken. De kans lijkt nu heel groot dat zij te maken krijgen
met een “normaal” centraal examen.

Dit voorstel is tot stand gekomen in overleg met de teamleiders en besproken met de
Mentoren.

Voorstel voor een aangepast bevorderingsnorm voor schooljaar 2021/2022

2021-2022 onderbouw

Er wordt al rekening gehouden met hiaten door de gemiddelde 7

Voorstel: voor alle leerlingen 1 herkansing van TW 3 met verplichte bijspijkering (halve dag
van 4 uur). Herkansing als kaart naar behoren is: ter beoordeling mentor en teamleider. Dit
houdt in dat mentor of teamleider in overleg met de leerling gaan als de kaart niet vol is. Alle
omstandigheden worden dan meegenomen.

nb.: We hebben lang gesproken over mogelijke gevolgen voor de determinatie in 3HV. Een
gevolg van een extra herkansing kan zijn dat leerlingen door deze herkansing “net aan” een



VWO-bevordering halen. Die kans willen we ze dan bieden. Teamleiders blijven hierover in
gesprek met ouders en leerlingen.

2021-2022 Bovenbouw

4H/V, 5V
Bevorderingsnorm: analoog aan reguliere zak-slaagregeling pré corona. Je bent bevorderd
als:

• alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
• 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
• 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van
alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
• voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0
of meer is.

En:

De kernvakkeneis (max 1 x 5 in de kernvakken) en
gemiddeld 5,5 voor testweek 3

blijven bestaan.

Herkansingen:
Na tw 2 één herkansing en na tw 3 één herkansing. Beide herkansingen als kaart naar
behoren is: ter beoordeling mentor en teamleider. Dit houdt in dat mentor of teamleider in
overleg met de leerling gaan als de kaart niet vol is. Alle omstandigheden worden dan
meegenomen.

2021-2022 Mavo 3 naar Mavo 4

Norm ongewijzigd
Na tw 3 voor alle leerlingen één algemene herkansing (vergt aanpassing van PTA: nu niet
alle vakken herkansbaar) Herkansing als kaart naar behoren is, ter beoordeling door mentor
en teamleider. Dit houdt in dat mentor of teamleider in overleg met de leerling gaan als de
kaart niet vol is. Alle omstandigheden worden dan meegenomen.

Voor alle leerjaren:

Natuurlijk zal er, net al in andere jaren, gekeken worden naar individuele gevallen,
leerlingen waarvan de persoonlijke omstandigheden bijzonder waren/zijn.


