Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar 1 en 2 (m.u.v. mavo 2)
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
De volgende vakken worden meegenomen bij de beoordeling voor de bevordering
naar het volgende leerjaar:
Leerjaar 1 : Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en
biologie.

Leerjaar 2:

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde,
wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie

Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
Het eventueel al eerder door de school vastgestelde plaatsingsadvies.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken voldoende zijn voor doorstroming naar het volgende leerjaar.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Het is niet mogelijk in een leerjaar/klas te kiezen voor doubleren terwijl een bevordering naar
enig leerjaar is vastgesteld.

Als afwijking van het bovenstaande kán de eindvergadering in bijzondere gevallen besluiten
de mogelijkheid tot doubleren in het huidige leerjaar open te laten daar waar bevordering naar
het volgend leerjaar van een lagere afdeling is vastgesteld.
Een dergelijke mogelijkheid wordt alleen geboden als de eindvergadering van mening is dat
de leerling door bijzondere omstandigheden niet aan het verwachte niveau heeft kunnen
beantwoorden.
De bevordering tot een leerjaar/klas van een lagere afdeling waarvoor in deze regeling géén
bevorderingsregels zijn vastgesteld moet gelezen worden als een niet bindend advies.
Doubleren is in dit geval een mogelijke keuze.
Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.
Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar mavo 2
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
De volgende vakken worden meegenomen bij de beoordeling voor de bevordering
naar het
volgende leerjaar: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde,
economie, wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie en LO voor de leerlingen van de
sportklas mavo

De vakken die niet worden meegenomen in het vakkenpakket voor het volgende
leerjaar worden niet in de beoordeling meegenomen.
Deze vakken worden voor wat betreft behaalde leerdoelen niet in de beoordeling
meegenomen. Vanzelfsprekend geven zij in het kader van de beoordeling voor
bevordering wel een beeld van inzet, motivatie en leervermogen.
Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven..
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken voldoende zijn voor doorstroming naar het volgende leerjaar.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Het is niet mogelijk in een leerjaar/klas te kiezen voor doubleren terwijl een bevordering naar
enig leerjaar is vastgesteld.
Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.

Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar mavo 3
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
De vakken Nederlands en Engels aangevuld met de overige vakken uit het
gekozen vakkenpakket van de individuele leerling worden meegenomen bij de
beoordeling voor bevordering naar het volgende leerjaar.
De vakken die niet worden meegenomen in het vakkenpakket voor het volgende
leerjaar worden niet in de beoordeling meegenomen.
Deze vakken worden voor wat betreft behaalde leerdoelen niet in de beoordeling
meegenomen. Vanzelfsprekend geven zij in het kader van de beoordeling voor
bevordering wel een beeld van inzet, motivatie en leervermogen.
Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken tezamen met de behaalde examenresultaten voldoende zijn voor
doorstroming naar het volgende leerjaar.
Extra voorwaarde:
Alle handelingsopdrachten uit het PTA voor het derde leerjaar moeten zijn
afgetekend met de aanduiding “naar behoren”.
Het schoolexamenvak “Kunstvakken inclusief CKV” moet zijn afgetekend met de
aanduiding “naar behoren”.

Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.
Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar havo 3
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
Alle vakken van de leerling worden meegenomen bij de beoordeling voor
bevordering naar het volgende leerjaar.
De vakken die niet worden meegenomen in het vakkenpakket voor het volgende
leerjaar worden niet in de beoordeling meegenomen.
Deze vakken worden voor wat betreft behaalde leerdoelen niet in de beoordeling
meegenomen. Vanzelfsprekend geven zij in het kader van de beoordeling voor
bevordering wel een beeld van inzet, motivatie en leervermogen.

Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken voldoende zijn voor doorstroming naar het volgende leerjaar.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.

Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar atheneum 3
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
Alle vakken van de leerling worden meegenomen bij de beoordeling voor
bevordering naar het volgende leerjaar.
De vakken die niet worden meegenomen in het vakkenpakket voor het volgende
leerjaar worden niet in de beoordeling meegenomen.
Deze vakken worden voor wat betreft behaalde leerdoelen niet in de beoordeling
meegenomen. Vanzelfsprekend geven zij in het kader van de beoordeling voor
bevordering wel een beeld van inzet, motivatie en leervermogen.

Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken voldoende zijn voor doorstroming naar het volgende leerjaar.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.

Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar havo 4
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
De vakken Nederlands en Engels aangevuld met de overige vakken uit het
vakkenpakket van de individuele leerling worden meegenomen bij de
beoordeling voor bevordering naar het volgende leerjaar.
Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.
De behaalde resultaten voor het eindexamen die behoren tot het PTA
(Programma van Toetsing en Afsluiting).
De handelingen behorende tot het PTA van dit leerjaar die “naar behoren”
moeten zijn afgelegd.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken tezamen met de behaalde examenresultaten voldoende zijn voor
doorstroming naar het volgende leerjaar.
De vakken Maatschappijleer en CKV kennen geen Centraal Examen in 5 havo. Deze
vakken kennen slechts een schoolexamen dat wordt afgesloten in 4 havo. Het eindcijfer
schoolexamen voor deze vakken (eventueel na herexamen) wordt meegewogen in de
eindvergadering van 4 havo.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Indien een leerling is gedoubleerd en ervoor kiest cijfers van praktische opdrachten die in het
afgelopen schooljaar zijn behaald te laten staan, dan tellen deze cijfers mee volgens de planning en
de gewichtenregeling van het PTA van het lopende schooljaar.

Indien een leerling is gedoubleerd in 4 atheneum of 5 atheneum mag een leerling voor het vak dat dit
jaar is afgesloten het eindcijfer SE voor dit vak laten staan, indien het eindcijfer SE voor dat vak
voldoende is. De leerling hoeft dan in het schooljaar dat hij/zij voor de tweede keer doet, dit vak niet
meer te volgen. Zie ook het PTA.

Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.
Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar atheneum 4
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
De vakken Nederlands, Engels en wiskunde aangevuld met de overige vakken
uit het vakkenpakket van de individuele leerling worden meegenomen bij de
beoordeling voor bevordering naar het volgende leerjaar.
De vakken die niet worden meegenomen in het vakkenpakket voor het volgende
leerjaar worden niet in de beoordeling meegenomen.
Deze vakken worden voor wat betreft behaalde leerdoelen niet in de beoordeling
meegenomen. Vanzelfsprekend geven zij in het kader van de beoordeling voor
bevordering wel een beeld van inzet, motivatie en leervermogen.

Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken voldoende zijn voor doorstroming naar het volgende leerjaar.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.
Indien een leerling is gedoubleerd en ervoor kiest cijfers van praktische opdrachten die in het
afgelopen schooljaar zijn behaald te laten staan, dan tellen deze cijfers mee volgens de planning en
de gewichtenregeling van het PTA van het lopende schooljaar.

Indien een leerling is gedoubleerd in 4 atheneum of 5 atheneum mag een leerling voor het vak dat dit
jaar is afgesloten het eindcijfer SE voor dit vak laten staan, indien het eindcijfer SE voor dat vak
voldoende is. De leerling hoeft dan in het schooljaar dat hij/zij voor de tweede keer doet, dit vak niet
meer te volgen. Zie ook het PTA.

Verblijfsduur
• Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
• Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.
Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe
informatie die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend
was. De revisie dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector
te worden aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde
gronden gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar
uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020/2021
de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
leerjaar atheneum 5
Deze bevorderingsnormen treden in plaats van de bestaande bevorderingsnormen en zijn
alleen van toepassing op het cursusjaar 2020-2021.

Algemeen
De vakken Nederlands, Engels en wiskunde aangevuld met de overige vakken
uit het vakkenpakket van de individuele leerling worden meegenomen bij de
beoordeling voor bevordering naar het volgende leerjaar.
Eindrapport
Aan het eind van dit schooljaar ontvangt de leerling een eindrapport waarop staat vermeld of
bevordering naar het volgend schooljaar is vastgesteld.
Op het eindrapport staan geen cijfers vermeld.

Beoordeling
De eindvergadering van docenten besluit over de bevordering op basis van:
•
•
•
•
•

De resultaten zoals die bekend waren tot aan de sluiting van de school.
De vorderingen in de periode “onderwijs op afstand” tot aan de heropening van de
school op 15 maart jl. waarover een beoordeling +, +/- of - is afgegeven.
De studieprestaties na heropening van de school tot aan de bevorderingsbespreking.
In deze periode wordt tevens een beperkt aantal cijferresultaten afgegeven.
De behaalde resultaten voor het eindexamen die behoren tot het PTA
(Programma van Toetsing en Afsluiting).
De handelingen behorende tot het PTA van dit leerjaar die “naar behoren”
moeten zijn afgelegd.

De behaalde cijferresultaten vormen dit schooljaar op basis van de gevolgen van het
COVID-19 virus geen rekenkundige maatstaf voor de bevordering maar vormen mede
een indicator op basis waarvan de docent het professioneel eindoordeel bepaalt.
Duidelijk moet zijn geworden dat de door de leerling behaalde leerdoelen voor de
aangegeven vakken tezamen met de behaalde examenresultaten voldoende zijn voor
doorstroming naar het volgende leerjaar.
De vakken Maatschappijleer en CKV kennen geen Centraal Examen in 6 atheneum.
Deze vakken kennen slechts een schoolexamen dat wordt afgesloten in 5 atheneum. Het
eindcijfer schoolexamen voor deze vakken (eventueel na herexamen) wordt
meegewogen in de eindvergadering van 5 atheneum.
Het oordeel van de eindvergadering van docenten is bindend.

Indien een leerling is gedoubleerd en ervoor kiest cijfers van praktische opdrachten die in het
afgelopen schooljaar zijn behaald te laten staan, dan tellen deze cijfers mee volgens de planning en
de gewichtenregeling van het PTA van het lopende schooljaar.
Indien een leerling is gedoubleerd in 4 atheneum of 5 atheneum mag een leerling voor het vak dat dit
jaar is afgesloten het eindcijfer SE voor dit vak laten staan, indien het eindcijfer SE voor dat vak
voldoende is. De leerling hoeft dan in het schooljaar dat hij/zij voor de tweede keer doet, dit vak niet
meer te volgen. Zie ook het PTA.

Verblijfsduur
Het is niet toegestaan dat een leerling binnen één afdeling in twee opeenvolgende leerjaren
doubleert.
Het is niet toegestaan dat een leerling tweemaal doubleert in hetzelfde leerjaar.
Revisie op het besluit kan slechts worden toegekend indien sprake is van nieuwe informatie
die tijdens de bespreking van de eindvergadering van docenten niet bekend was. De revisie
dient vóór een door de rector te bepalen tijdstip schriftelijk bij de rector te worden
aangevraagd. Indien de rector van mening is dat revisie op bovengenoemde gronden
gerechtvaardigd is, wordt de leerling opnieuw besproken.
Revisievergaderingen vinden plaats op een door de rector te bepalen tijdstip, maar uiterlijk
op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

