
Overgangsnormen 2019-2020 Klas h4 
   
De school moest verschillende afwegingen en keuzes maken. Er zijn 'twee tijden' in dit schooljaar: de tijd 
voor de coronacrisis, toen het pta gewoon gevolgd kon worden en de tijd erna, die alles op zijn kop 
heeft gezet. 
  
Het belangrijkste besluit dat we hebben genomen is het volgende: iedereen die op 16 maart op te 
bevorderen (overgaan) stond, zal naar leerjaar 5 overgaan als aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. 
De leerlingen die op 16 maart op niet te bevorderen (zittenblijven) stonden krijgen een voorlopig advies. 
Dit advies gaat erom of een leerling wel of niet naar leerjaar 5 over kan. Dat voorlopig advies zal binnen 
twee weken met de leerling en de ouder(s)/ verzorger(s) besproken worden om zo tot een eindadvies te 
komen. Dit eindadvies zal vooral een maatwerkadvies zijn. 
  
We werken de komende maanden van dit schooljaar met de volgende doelstellingen: 
+ De wettelijke examentermen zijn afgetoetst. 
+ De kennis en vaardigheden blijven zo goed mogelijk aangeboden worden. 
+ Het pta van vóór 16 maart is door alle leerlingen afgerond. 
  
Praktische zaken: 
+ Op dit moment is toetsweek 2 nog niet geheel afgerond. Van de vakken biologie en 
   maatschappijwetenschappen is de toets nog niet afgenomen. Beide toetsen zullen ook niet meer 
   worden afgenomen. Deze vakken onderzoeken de mogelijkheid om de eindtermen ergens anders 
   onder te brengen. 
+ De herkansingsmogelijkheid voor toetsweek 2 zal plaatsvinden aan het einde van het schooljaar. Dit 
   biedt leerlingen de mogelijkheid om zich hierop voor te bereiden. 
+ Toetsweek 3 zal doorgang vinden. Deze toetsen krijgen de weging 0. Op deze manier zijn de 
   eindtermen wel afgedekt. Het cijfer is een signaleringscijfer. Bij een laag cijfer zal er ook voor deze 
   leerlingen een inhaaltraject worden aangeboden na de zomervakantie. 
+ Er wordt bekeken of er meer herkansingsmogelijkheden aangeboden zullen worden in havo 5. 
  
We hopen dat deze mail duidelijkheid biedt. Mochten jullie of mocht u vragen hebben, mail dan gerust 
naar: r.van.de.belt@mavomuurhuizen.nl 
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