
Overgangsregeling in coronatijd 

In deze crisistijd, waarin vooral onderwijs op afstand gegeven is, passen nieuwe overgangsnormen.  De 

overgang vindt plaats op basis van drie criteria: 

 

A De behaalde resultaten per vak gedurende het schooljaar tot 16 maart 2020. 

 

B Er wordt per vak een beoordeling (goed, voldoende, onvoldoende) gegeven voor de inzet en 

ontwikkeling van de leerling tussen 16 maart en het einde van het schooljaar.  

 

C De behaalde resultaten na 16 maart, grotendeels gebaseerd op afrondende opdrachten 

en/of een toets in de toetsweek in kwartiel 4. 

 

Zijn alle criteria positief beoordeeld, dan is de leerling over naar het volgende leerjaar. Zijn drie criteria 

negatief beoordeeld, dan gaat de leerling niet over. Is één of zijn twee criteria positief beoordeeld, dan 

zit de leerling in de bespreekzone. In dit geval zal de vergadering een oordeel vellen, waarbij vooral 

gekeken wordt naar de vakken die de leerling in het volgende leerjaar zal volgen. Het oordeel van de 

vergadering is bindend. 

 

Voor criterium A geldt: 

Op basis van de overgangsnorm zoals die gepubliceerd is op de website en aangenomen is door de MR 

voor 1 oktober 2019 krijgt de leerling een positieve of negatieve beoordeling. De beoordeling is positief 

als de leerling op basis van de overgangsnorm bevorderd is naar het volgende leerjaar. 

 

Voor criterium B geldt: 

De docenten van de vakken die onderwijs op afstand hebben gegeven, geven een beoordeling van de 

inzet van de leerling (O, V, G). In Magister is de beoordeling zichtbaar voor de leerling. De leerling heeft 

tot en met vrijdag 12 juni de tijd om een negatieve beoordeling te verbeteren naar een voldoende. Na 

12 juni verandert de beoordeling niet. Op basis van de lijst van 12 juni geldt dat dit criterium positief 

wordt beoordeeld als de leerling een meerderheid heeft van goede of voldoende beoordelingen. 

 

Voor criterium C geldt: 

Ieder vak, dat onderwijs op afstand heeft gegeven, levert een cijfer (op basis van toets(en) en/ of 

opdracht(en)). De tellende resultaten die behaald zijn na 16 maart leveren een afgerond, heel cijfer. 

Ieder leerjaar heeft een verschillend aantal vakken dus voor ieder leerjaar wordt het maximale aantal 

onvoldoendes hieronder weergegeven om positief te scoren bij dit criterium. 

 

Voor klas één geldt een maximum van drie onvoldoendes. 

Voor klas twee geldt een maximum van drie onvoldoendes. 

Voor klas drie mavo geldt een maximum van drie onvoldoendes (na de herkansingen). 

Voor klas drie havo/atheneum geldt een maximum van drie onvoldoendes. 

Voor klas vier havo geldt een maximum van twee onvoldoendes (na de herkansingen). 

Voor klas vier atheneum geldt een maximum van twee onvoldoendes (na de herkansingen). 

Voor klas vijf atheneum geldt een maximum van twee onvoldoendes (na de herkansingen). 


