Bevorderingsnormen 2020-2021 VMBO onderbouw
Leerjaar 1 en 2 vmbo is een tweejarig traject met aan het eind van de tweede klas een advies over de
te volgen leerweg in het derde leerjaar. Leerlingen van leerjaar 1 gaan zonder bevorderingsnormen
naar leerjaar 2. Leerlingen in het vmbo volgen in leerjaar 1 en 2 in daar waar nodig een individuele
route. Uiteraard worden de leerlingen goed gemonitord door de mentor en het team. Er wordt gekeken naar onderstaande zaken:
Bij de advisering voor klas 3 wordt gekeken naar:
•
Het oefenen en beheersen van de 21e -eeuwse vaardigheden o.a. bij Pijlers.
•
Het leerling profiel IQ (intelligentie) / DQ (didactisch quotiënt = verhouding tussen
mogelijkheden IQ en het niveau waarop een leerling presteert)
•
Persoonlijkheidsfactoren zoals werkhouding
•
Leerprocessen
•
Leervorderingen/ resultaten
•
Zelfstandigheid
Tabel 1

Bevorderingsnormen BBL en KBL

2 tekorten of meer voor alle
vakken.

Bespreeksituatie, er wordt
bekeken of je op hetzelfde niveau
door kan of dat je op een lager
niveau door kan of dat je een jaar
blijft zitten.
Bij het bespreken wordt gekeken
naar de cijfers en naar de factoren uit tabel 1.

Gemiddelde van 6,0 of hoger
voor alle vakken.

Je mag door naar het volgende
jaar op hetzelfde niveau.

Gemiddelde van 7,5 of hoger
voor alle vakken.

Je mag naar het volgende jaar op
een hoger niveau.

Bevorderingsnormen TL

2 tekorten of meer voor alle
vakken.

Bespreeksituatie, er wordt
bekeken of je op hetzelfde niveau
door kan of dat je op een lager
niveau door kan of dat je een jaar
blijft zitten.
Bij het bespreken wordt gekeken
naar de cijfers en naar de factoren uit tabel 1.

Gemiddelde voor alle vakken
is een 6 en voor de kernvakken
(NE, EN, WI, M&M (gemiddelde
geschiedenis & aardrijkskunde))
maximaal 1 tekort en minimaal
26 punten.

Je mag door naar het volgende
jaar op hetzelfde niveau.

Bij een 8.0 gemiddeld of hoger.

Je mag naar het volgende jaar op
een hoger niveau.
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