
 

Bevorderingsnormen van klas 2GT (tweetalig gymnasium) 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 Bevorderingregels. 

  
● Aantal vakken groep I: 11 vakken - ne, la, gr, fa, du, eng, his, geo, mat, natec, bio 
● Aantal vakken groep II:  5 vakken - acd, lev, phe, dra, gs 
● 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 resultaat zijn afgesloten om te kunnen worden bevorderd. 
 
De bevordering van klas 2GT naar klas 3GT (tweetalig gymnasium) vindt plaats in drie stappen: 
  
Stap één: Leerlingen moeten voldoen aan de bevorderingsnormen zoals deze vastgelegd zijn in de bevorderingstabel van 2GT. 
Stap twee: Voor de vakken die in het Engels gegeven worden (eng, bio, geo, history, mat, acd, phe, dra, gs) moeten de leerlingen minimaal 

36 punten scoren om te kunnen worden bevorderd naar klas 3GT, waarbij acd, phe, dra en gs één cijfer vormen en er maximaal 2 
vijven mogen voorkomen of één vier. 

Stap drie: Voor bevordering naar klas 3GT moeten de leerlingen minimaal 11 punten scoren voor de vakken Latijn en Grieks  
waarbij slechts één onvoldoende, een vijf mag voorkomen. 

  
NB Wordt aan stap 3 niet voldaan, dan wordt de tabel van 2AT (tweetalig atheneum) toegepast. In dat geval worden de cijfers voor 

Latijn en Grieks buiten beschouwing gelaten. 
  
  
  
 



 

Bevorderingstabel 2GT Bevorderingstabel 2AT 
  

  
GT = bevorderd naar leerjaar 3GT AT = bevorderd naar leerjaar 3AT (tweetalig atheneum) 
GT* = bevordering naar leerjaar 3GT bespreekbaar AT* = bevordering naar leerjaar 3AT of 3A bespreekbaar, bevorderd naar 3H of 3HT 
NB = niet bevorderd naar leerjaar 3GT, H = niet bevorderd naar leerjaar 3AT of 3A, gericht bevorderd naar 3H of 3HT 
de tabel van 2AT wordt toegepast (Latijn en Grieks H* = gerichte bevordering naar klas 3H of 3HT bespreekbaar  
worden buiten beschouwing gelaten). d = niet bevorderd, doubleren in klklas 2A (atheneum), klas 2HA  

(havo/atheneum) of klas 2HAT (havo/atheneum tweetalig) (havo/atheneum) 
  
NB Overal waar meerdere opties staan (“3AT of 3A”, etc.) brengt de docentenvergadering advies uit, dat door mentor met ouders en leerling 

diepgaand besproken wordt. 
 

2GT Puntentotaal 
(van 11 
vakken uit 
groep I, incl. 
compensatie) 

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

                  

Aantal 
onvold in 
groep I 

63 
of minder 

64 65 66 67 
of 

meer 

  Aantal 
onvold in 
groep I 

46 
of minder 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 
of 

meer 

0 GT* GT* GT GT GT   0       H H AT* AT* AT AT AT 

1 NB GT* GT* GT GT   1 H* H* H* H* H H AT* AT* AT AT 

2 NB NB GT* GT* GT   2 d H* H* H* H* H H AT* AT* AT 

≥ 3 NB NB NB GT* GT*   ≥ 3 d d H* H* H* H* H H AT* AT* 


