
Overgangsnormen 2019-2020 Klas 1 en 2 
   
We hebben te maken met de tijd voor de coronacrisis en de tijd van de coronacrisis. Het is duidelijk 
geen normaal jaar. 
 
Daarom is besloten dat alle leerlingen die op 16 maart op te bevorderen (op overgaan) stonden, door 
mogen naar het volgende leerjaar als aan een paar voorwaarden wordt voldaan. 
Leerlingen die op 16 maart op niet te bevorderen stonden (op zittenblijven) krijgen binnen twee weken 
een voorlopig advies van school. Dat wordt besproken door de mentor met de leerling en zijn/ haar 
ouder(s)/ verzorger(s). Daarna komt er een eindadvies. Dit eindadvies is maatwerk. 
 
De komende maanden richten we ons als school vooral op het blijven bieden van onderwijs. Ook willen 
we duidelijk krijgen waar een eventuele achterstand is ontstaan. Daarom zullen er vanaf nu alleen nog 
(digitale) toetsen afgenomen worden die een O, V of G krijgen. Deze toetsen gebruiken we om te kijken 
waar leerlingen eventueel achterstanden hebben, die we volgend jaar bij zullen werken. Dat kan voor 
sommige leerlingen in het komende schooljaar een extra inhaalprogramma betekenen. 
Het is dus belangrijk om de toetsen zo goed mogelijk te maken, omdat het de leerling veel tijd kan 
schelen volgend jaar.  
 
Aan de volgende voorwaarden moet voldaan worden als een leerling op te bevorderen staat of als een 
leerling een positief advies krijgt: 
+ Alle leerlingen maken de komende toetsen. 
+ Alle toetsen die voor 16 maart afgenomen zijn moeten ook door alle leerlingen gemaakt zijn, behalve 
   als de docent hier vrijstelling voor heeft gegeven. Sommige leerlingen zullen dus nog toetsen moeten  
   inhalen. 
+ Alle leerlingen laten zien zich voor school in te spannen. Ze blijven bijvoorbeeld aanwezig in de lessen 
   op afstand en straks op school. Ook gaan we ervan uit dat de leerling zijn/ haar best blijft doen en dat 
   we dat in de resultaten terugzien. 
+ Alle leerlingen zullen deelnemen aan een eventueel inhaalprogramma in het komende leerjaar als dat  
   voor hen belangrijk is. 
 
We denken op deze manier de meest passende oplossing gevonden te hebben binnen de mogelijkheden 
die we hebben. Elk vak is bezig met het maken van de nieuwe toetsen. Zodra er een planning is, zal deze 
gedeeld worden. 
 
Mochten er vragen zijn, mailt u dan gerust naar h.de.klerck@mavomuurhuizen.nl 
Als een leerling nu op niet te bevorderen (zittenblijven) staat, wilt u dan eerst het komend advies 
afwachten voordat u contact met mij opneemt? 
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