
1. Je bent bevorderd
Geen onvoldoendes

0 of 1 tekortpunt

én 

een gemiddelde voor alle PTA- cijfers van de centraal 

examenvakken van klas 5 van minimaal 5,5. Dit 

gemiddelde wordt bepaald door de nog niet afgeronde 

PTA gemiddelden per centraal examenvak (dus niet 

Ma, Lv, Inf, WiD, LO) met elkaar te middelen en af te 

ronden op een cijfer met maximaal 1 decimaal achter 

de komma.

2 tekortpunten 

én 

gemiddelde van de nog niet afgeronde cijfers van 

tenminste 6,0 van alle vakken 

én 

ten hoogste 1 tekorpunt voor de kernvakken Ne, En en Wi 

én

een gemiddelde voor alle PTA- cijfers van de centraal 

examenvakken van klas 5 van minimaal 5,5. Dit 

gemiddelde wordt bepaald door de nog niet afgeronde 

PTA gemiddelden per centraal examenvak (dus niet 

Ma, Lv, Inf, WiD, LO) met elkaar te middelen en af te 

ronden op een cijfer met maximaal 1 decimaal achter 

de komma.

2. Je zit in de bespreekzone
2 of 3 tekortpunten én gemiddelde van de nog niet 

afgeronde cijfers van tenminste 6,0 van alle vakken 

én 

ten hoogste 2 tekortpunten voor de kernvakken  

Ne, En en Wi 

én

een gemiddelde voor alle PTA- cijfers van de centraal 

examenvakken van klas 5 van minimaal 5,5. Dit 

gemiddelde wordt bepaald door de nog niet afgeronde 

PTA gemiddelden per centraal examenvak (dus niet 

Ma, Lv, Inf, WiD, LO) met elkaar te middelen en af te 

ronden op een cijfer met maximaal 1 decimaal achter 

de komma.

3. Je bent niet bevorderd
Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de 

bespreekzone

KLAS 5

www.marnixgymnasium.nl

1. Je bent bevorderd
2. Je zit in de bespreekzone
3. Je bent niet bevorderd

ER ZIJN DRIE MOGELIJKHEDEN 
WAT BETREFT DE BEVORDERING:

Beste leerl
ingen,

Dit schooljaar kent een bijzonder verloop door 

de impact van de corona-pandemie op ons 

onderwijs. Wij vinden het van belang dat jij je 

kunt ontwikkelen op het passende niveau, zowel 

dit schooljaar als tijdens het verdere verloop van 

jouw schoolcarrière op het Marnix Gymnasium. 

Dit betekent dat het huidige bevorderingsbeleid 

op school op een aantal onderdelen is aangepast. 

Wat dit op het einde van het schooljaar voor jou 

betekent, lees je in dit overzicht. 

Tip: 

Heb je vragen over jouw overgang? 

Neem dan contact op met je mentor.

BEVORDERINGSNORMEN 2020-2021

BOVENBOUW ALGEMEEN
-  In de bovenbouw hanteren we het principe van niet

   meer dan 2 tekortpunten per vak.

-  Voor extra keuzevakken geldt: indien je een of meer 

   extra keuzevakken hebt, tellen deze alleen mee voor 

   de overgang als je deze vakken meeneemt 

   naar het volgende leerjaar. Indien je een 

   extra keuzevak laat vallen, telt dit vak uiteraard ook 

   niet mee als compensatie.

KLAS 3
1. Je bent bevorderd

Geen onvoldoendes

Bij maximaal 3 tekortpunten EN minimaal 10 punten voor 

Klassieke Talen 

2. Je zit in de bespreekzone

Niet voldoen aan de 10-puntsregel bij Klassieke Talen

Bij 4 tot 6 tekortpunten (let op: maximaal 2 onvoldoendes bij 

vakken klas 4)

Er kan rekening worden gehouden met vakkenkeuze

3. Je bent niet bevorderd

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de 

bespreekzone

KLAS 2

1. Je bent bevorderd

Geen onvoldoendes

Bij maximaal 3 tekortpunten EN minimaal 10 punten voor 

Klassieke Talen

2. Je zit in de bespreekzone

Bij 4 of 5 tekortpunten

3. Je bent niet bevorderd 

Meer dan 5 tekortpunten

• Als je in de bespreekzone zit, heb je de mogelijkheid om bevorderd te worden. 

 Dit hangt af van het advies van de docentenvergadering.

• De bevorderingsnormen worden toegepast op de eindrapportcijfers. 

• Het eindrapportcijfer is een geheel getal. 

• De eindrapportcijfers komen tot stand door het voortschrijdend gemiddelde in 

 het betreffend schooljaar af te ronden op een geheel getal. Er wordt bij de afronding

 alleen gekeken naar het eerste cijfer achter de komma. Een 5,45 wordt dus een 5, 

 een 5,50 wordt een 6. 

• De docentenvergadering klas 3, 4 en 5 heeft de mogelijkheid een positief   

 (bevorderen) besluit te nemen op de voorwaarde dat je wisselt van het

	 profiel	en/of	de	vakken	waarmee	je	door	zult	gaan	in	het	volgende	leerjaar.	

 Er mag hierbij geen sprake zijn van het moeten inhalen van een nog niet gevolgd vak. 

• Indien je in de bespreekzone zit, wordt ook meegenomen hoe je bent    

 overgegaan in het afgelopen schooljaar. 

•  We hanteren het principe van tekortpunten

	 (5	=	1	tekortpunt	/	4	=	2	tekortpunten	/	3	=	3	tekortpunten)	

Als leerling heb je het recht om te doubleren. Deze optie wordt verkend 

bij leerlingen die in de bespreekzone zitten. Hierbij hanteren we een aantal 

voorwaarden:

•  Je mag niet tweemaal in dezelfde klas doubleren  

•  Je mag niet doubleren in twee achtereenvolgende leerjaren

•  Ook moet de docentenvergadering voldoende perspectief bij jou zien om 

			het	gymnasium	succesvol	te	kunnen	doorlopen/afronden.	Zo	niet,	kun	je	het	

   advies krijgen om uit of af te stromen. 

HANDIG OM TE WETEN: KLAS 4

1. Je bent bevorderd
Geen onvoldoendes 

0 of 1 tekortpunt

2 of 3 tekortpunten én gemiddelde van de nog niet 

afgeronde cijfers van tenminste 6,0 van alle vakken én ten 

hoogste 1 tekortpunt voor de kernvakken Ne, En en Wi

2. Je zit in de bespreekzone
2 of 3 tekortpunten én gemiddelde van de nog niet 

afgeronde cijfers van < 6,0 van alle vakken én ten hoogste 

2 tekortpunten voor de kernvakken Ne, En en Wi

Er kan rekening worden gehouden met vakkenkeuze van 

klas 5

3. Je bent niet bevorderd
Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de 

bespreekzone

ONDERBOUW

KLAS 1
1. Je bent bevorderd

Geen onvoldoendes

Bij maximaal 2 tekortpunten EN minimaal 10 punten 

voor Klassieke Talen 

2. Je zit in de bespreekzone

Bij 3 of 4 tekortpunten

3. Je bent niet bevorderd

Meer dan 4 tekortpunten


