
Bevorderingsnormen van klas 2A (atheneum) naar leerjaar 3 2019-2020 
  
● De gegevens van het eindrapport zijn bepalend voor de bevordering 

Het besluit tot bevordering wordt door de docentenvergadering genomen volgens de voor de leerling 
geldende tabel. 
Voor heroverweging (revisie) van het genomen besluit geldt het gestelde onder punt 6 van de 
Algemene Bevorderingsregels. 

  
● Aantal vakken groep I: 9 vakken - ne, fa, du, en, gs, ak, wi, natec, bi 
● Aantal vakken groep II 4 vakken - bv, lev, lo, dra 
● Aantal vakken groep III 1 vak - re 
● Compensatie door vakken uit groep II: - bij gemiddelde van 7.5 of meer; één pluspunt 
 - bij gemiddelde van minder dan 6.0; één minpunt 
● Aftrek voor het vak rekenen uit groep III: - bij cijfer lager dan 4,5: één minpunt 
● Voor de vaststelling van het aantal onvoldoendes geldt de volgende regel:  

- Een voortschrijdend gemiddelde van 4,5 t/m 5,4  geldt als één onvoldoende 
- Een voortschrijdend gemiddelde van 4,4 en lager geldt als twee onvoldoendes 

● Praktische opdrachten moeten met een voldoende of goed resultaatzijn afgesloten om te kunnen 
worden bevorderd. 

● Doubleren is in klas 2A niet toegestaan. In geval van langdurige ziekte van een leerling of in andere 
zeer bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de school) kan de docentenvergadering hier 
een uitzondering op maken. 

  
 Bevorderingstabel 2A 
  

  
  

A  = Bevorderd naar klas 3 Atheneum 
A*  =    Bevordering naar klas 3 Atheneum bespreekbaar 
H  = Niet bevorderd naar klas 3 Atheneum; bevorderd naar klas 3 Havo 
H*   =   Bevordering naar 3 Havo bespreekbaar of gerichte bevordering naar klas 3 Vmbo-T 

  
 

2A Puntentotaal (van 9 vakken uit groep 
I, incl. compensatie) 

              

Aantal onvold 
in groep I 

48 
of minder 

49 50 51 52 53 54 55 
of meer 

0   H H A* A* A A A 

1 H* H* H H A* A* A A 

2 H* H* H* H H A* A* A 

≥ 3 H* H* H* H* H H A* A* 


