
 
 

 

 

 

 

 
 

bevorderingsnormen 
onderbouw 

 
klas 1 (tweetalig) vwo, vwo/havo, havo/mavo 
klas 2 (tweetalig) vwo, vwo/havo, havo/mavo 
klas 3 (tweetalig) vwo en havo 
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Voortschrijdend gemiddelde 
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 werken wij met één periode gedurende een heel leerjaar. Het cijfer van 
een vak bouwt zich gedurende dat schooljaar op. Elke keer als er een nieuw cijfer bij komt, verandert 
het gemiddelde, afhankelijk van de weging van dat cijfer. Dat noemen wij een voortschrijdend 
gemiddelde (VG). Het VG wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal (bijvoorbeeld 7,3). 
 
 
 
Eindcijfer 
 
Het voortschrijdend gemiddelde van een vak resulteert, nadat alle toetsen zijn afgerond, in een 
eindcijfer.  

● het eindcijfer wordt tot een heel cijfer afgerond. Daarbij geldt: 
○ is het eerste cijfer achter de komma 5 of meer: afronden naar boven (7.62 → 8) 
○ is het eerste cijfer achter de komma 4 of minder: afronden naar beneden (7.48 → 7) 

● Het eindcijfer kan nooit lager zijn dan 3 (is het eindcijfer bijv. 2.3 dan wordt als eindcijfer op 
het rapport genoteerd: 3). 

 
De bevordering aan het eind van het schooljaar is gebaseerd op de eindcijfers per vak. 
 
 
 
De bevorderingsvergadering 
 
De vergadering van alle – aan de leerling lesgevende - docenten bepaalt op basis van de eindcijfers of 
de leerling kan worden bevorderd.  
 
Onvoldoendes worden omgerekend in tekortpunten: 

 
Eindcijfer 5 → 1 tekortpunt 
Eindcijfer 4 → 2 tekortpunten 
Eindcijfer 3 → 3 tekortpunten 

 
 
 
Bevordering 
 
De bevordering vindt plaats op grond van de eindcijfers.  
 
Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de bevorderingstabel en de eventuele aanvullende 
voorwaarden (bij tweetalig onderwijs). 
 
De volgende leerlingen komen in bespreking tijdens de bevorderingsvergadering: 

● leerlingen die punten tekort komen volgens de bevorderingstabel, 
● leerlingen die niet voldoen aan de aanvullende voorwaarden voor bevordering (tweetalig 

onderwijs)  
 
De uitkomst van deze bespreking in de bevorderingsvergadering is bindend. 
 
De vergadering kan een advies geven dat afwijkt van de puntenbevordering. Dit advies is niet 
bindend.  
 
Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. 
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Brugklas 1 
 

 
De leerling volgt 12 vakken:  
 
Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), wiskunde (wi), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), 
biologie (bi), lichamelijke opvoeding (lo), muziek (mu), tekenen (te), technologie (tl) en specialisatie 
(spc). 
 
Uitgangspunten 

● Leerlingen worden voor twee jaar in de vwo/havo schakel geplaatst.  
● De leerlingen in 1 vwo worden na het eerste jaar in bevorderd naar 2 vwo. 
● De leerlingen in de havo/mavo-schakel worden na het eerste leerjaar in bevorderd naar 2 

mavo of 2 havo.  
● Een leerling uit de havo/mavo schakel komt in bespreking indien het advies van de 

lesgevende docenten afwijkt van de puntenbevordering. Dit advies is niet bindend. 
 
 
B1 vwo → B2 vwo 
B1 vwo/havo → B2 vwo/havo 
B1 havo/mavo → B2 havo/mavo 
 
De leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan onderstaande tabel: 
Niet meer dan 3 onvoldoendes en tevens: 
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 12 vakken: 

0 72 
1 71 
2 72 
3 73 
4 75 

 
 
B1 vwo/havo → B2 vwo 
B1 havo/mavo → B2 havo 
 
De leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan onderstaande tabel:  
Niet meer dan 3 onvoldoenden en tevens:  
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 12 vakken: 

0 84 
1 84 
2 84 
3 84 
4 84 

 
B1 vwo/havo → B2 havo 
 
De leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan onderstaande tabel: 
Niet meer dan 3 onvoldoendes en tevens: 
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 12 vakken: 

0 72 
1 71 
2 72 
3 73 
4 75 
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B1 havo/mavo → B2 mavo 
 
De leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan onderstaande tabel: 
Niet meer dan 4 onvoldoenden en tevens:  
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 12 vakken: 

0 72 
1 71 
2 70 
3 71 
4 73 

 
 
 
 
 
B1 tweetalig vwo → B2 tweetalig vwo 
 
In principe worden leerlingen voor drie jaar in t-vwo geplaatst.  
 
Voor de vakken die in het Engels worden gegeven, wordt naast een cijfer ook een beoordeling 
gegeven voor Bilingual Attitude. 
 
De leerling volgt 12 vakken (de vakken die in het Engels worden gegeven zijn schuingedrukt):  
 
Nederlands (ne), English (ENGL), Frans (fa), mathematics (MATH), history (HIST), geography 
(GEOG), biology (BIO), physical education (PE), muziek (mu), art (ART), technologie (tl) en global 
citizenship (cgc). 
 
De leerling is bevorderd als hij / zij: 

● voldoet aan de onderstaande tabel en 
● een voldoende heeft voor English en 
● voldoet aan de eisen van Bilingual Attitude  

 
Niet meer dan 3 onvoldoenden en tevens: 
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 12 vakken: 

0 72 
1 71 
2 72 
3 73 
4 75 

 
Een leerling die niet voldoet aan de eisen voor English of Bilingual Attitude, maar wel voldoet aan 
bovenstaande tabel en voorwaarden, kan plaatsnemen in 2 vwo. 
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Brugklas 2 
 

 
 
B2 vwo → 3 vwo 
B2 vwo/havo → 3 havo 
B2 havo/mavo  → 3 mavo 
 
De leerling volgt 13 vakken:  
Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du), wiskunde (wi), geschiedenis (gs), aardrijkskunde 
(ak), natuur- scheikunde (ns), lichamelijke opvoeding (lo), muziek (mu), tekenen (te), technologie (tl) 
en een specialisatie naar keuze (spo, k&m of sci). 
 
Een leerling komt in bespreking indien het advies van de lesgevende docenten afwijkt van de 
puntenbevordering. Dit advies is niet bindend. 
 
De leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan onderstaande tabel: 
Aantal tekorten: Minimum aantal punten over 13 vakken 
0 78 
1 77 
2 77 
3 78 
4 80 
 
 
B2 vwo/havo → 3 vwo 
B2 havo/mavo → 3 havo 
 
De leerling volgt 13 vakken:  
Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du), wiskunde (wi), geschiedenis (gs), aardrijkskunde 
(ak), natuur- scheikunde (ns), lichamelijke opvoeding (lo), muziek (mu), tekenen (te), technologie (tl) 
en een specialisatie naar keuze (spo, k&m of sci). 
 
Een leerling komt in bespreking indien het advies van de lesgevende docenten afwijkt van de 
puntenbevordering. Dit advies is niet bindend. 
 
De leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan onderstaande tabel: 
Aantal tekorten: Minimum aantal punten over 13 vakken 
0 91 
1 90 
2 90 
3 91 
4 93 
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B2 tweetalig vwo → V3 tweetalig vwo 
 
In principe worden leerlingen voor drie jaar in t-vwo geplaatst.  
 
Voor de vakken die in het Engels worden gegeven, wordt naast een cijfer ook een beoordeling 
gegeven voor Bilingual Attitude. 
 
De leerling volgt 13 vakken (de vakken die in het Engels worden gegeven zijn schuingedrukt):  
 
Nederlands (ne), English (ENGL), Frans (fa), Duits (du) mathematics (MATH), history (HIST), 
geography (GEOG), Natuur- Schiekunde (ns), physical education (PE), muziek (mu), art (ART), 
technologie (tl) en global citizenship (cgc). 
 
De leerling is bevorderd als hij / zij: 

● voldoet aan de onderstaande tabel en 
● een voldoende heeft voor English en 
● voldoet aan de eisen van Bilingual Attitude  

 
De leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan onderstaande tabel: 
Aantal tekorten: Minimum aantal punten over 13 vakken 
0 78 
1 77 
2 77 
3 78 
4 80 
 
Een leerling die niet voldoet aan de eisen voor English of Bilingual Attitude, maar wel voldoet aan 
bovenstaande tabel en voorwaarden, kan plaatsnemen in 3 vwo. 
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Klas 3 
 

 

3 havo → 4 havo 
3 vwo → 4 vwo 
 
De leerling volgt 14 vakken:  
 
Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fa), Duits (du), wiskunde (wi), economie (ec), geschiedenis (gs), 
aardrijkskunde (ak), biologie (bi), Natuurkunde (na), Scheikunde (sk), lichamelijke opvoeding (lo), 
muziek (mu) en tekenen (te). 
 
De leerling is bevorderd als hij / zij: 

● voldoet aan de onderstaande tabel en 
● voor de vakken Nederlands, Engels  en wiskunde maximaal 2 x 5 of 1 x 4 heeft en 
● geen 3 heeft voor één van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde  

 
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 14 vakken: 

0 84 
1 83 
2 83 
3 84 
4 86 

 
 
3 tweetalig vwo → 4 tweetalig vwo 
 
De leerling volgt 14 vakken (de vakken die in het Engels worden gegeven zijn schuingedrukt):  
 
Nederlands (ne), English (ENGL), Frans (fa), Duits (du), mathematics (MATH), economics (ECO), 
history (HIST), geography (GEOG), biology (BIO), Natuurkunde (na), Scheikunde (sk), physical 
education (PE), muziek (mu) en art (ART). 
 
Global Citizenship wordt niet meegetelt bij deze 14 vakken. De beoordeling van de opdrachten die 
horen bij dit vak telt mee bij één of meerdere van de andere Engelstalige vakken.  
 
Voor de vakken die in het Engels worden gegeven, wordt naast een cijfer ook een beoordeling 
gegeven voor Bilingual Attitude. 
 
De leerling is bevorderd als hij / zij: 

● voldoet aan de onderstaande tabel en 
● voor de vakken Nederlands, English en Maths maximaal 2 x 5 of 1 x 4 heeft en 
● geen 3 heeft voor één van de vakken Nederlands, English of Maths en 
● een voldoende heeft voor English en 
● voldoet aan de eisen van Bilingual Attitude  

 
Aantal tekortpunten Minimum aantal punten over 14 vakken: 

0 84 
1 83 
2 83 
3 84 
4 86 

 

Een leerling die niet voldoet aan de eisen voor English of Bilingual Attitude, maar wel voldoet aan 
bovenstaande tabel en voorwaarden, kan plaatsnemen in 4 vwo. 
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Bijlage 1: Rapportages gedurende het schooljaar 
 
 
Het voortschrijdend gemiddelde is voor leerlingen en ouders zichtbaar in Magister.  
 
 
Er zijn gedurende het schooljaar verschillende vast contactmomenten met betrekking tot de 
voortgang: 
 

● september: de mentor heeft een ambitiegesprek met leerling en ouders 

 

● november tussenpeiling 1 
○ leerlingbesprekingen door docententeam 
○ terugkoppeling uitkomst leerlingbespreking aan leerling en ouders  

 

● november/december: leerling en ouders voeren (facultatief) 10-minutengesprekken 
met vakdocenten 

 

● februari: ambitiegesprek; leerling presenteert vorderingen aan mentor  

 

● maart/april:  
○ tussenpeiling 2:  
○ leerlingbesprekingen door docententeam 
○ terugkoppeling uitkomst leerlingbespreking aan leerling en ouders  

 

● juni/juli 
○ ambitieverslag: leerling reflecteert schriftelijk op ambities en doelen  
○ overgangsvergaderingen 
○ schriftelijke eindrapportage 
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Bijlage 2: Determinatie klas 1 havo/mavo en klas 2 vwo/havo 
 
Aan het einde van het schooljaar vindt in de dakpanklassen de determinatie plaats. Dat betekent dat 
wordt besloten of de leerling in de derde klas verder gaat in de mavo- havo- of vwo-afdeling. Een 
belangrijke keuze voor de toekomst. In de havo/mavo klas is dit aan het einde van klas 1 en in de 
vwo/havo klas aan het einde van klas 2.  
 
Als een leerling overgaat naar het volgende leerjaar, bepaalt het aantal behaalde punten naar welke 
afdeling een leerling bevorderd kan worden. Daarnaast wordt voor een goede determinatie gebruik 
gemaakt van: 

● het afdelingsadvies van vakdocenten  
● input van de leerling en de ouders  

 
stappenplan voor determinatie 
Voor een goede determinatie volgen we de onderstaande stappen:  

● de vakdocenten geven in mei/juni een voorlopig advies. 
● de mentor geeft dit advies door aan de ouders en de leerling. 
● de ouders en de leerling bespreken met elkaar welke afdeling naar hun mening het best past 

bij de leerling. Dit doen zij aan de hand van: 
○ de ambities en resultaten van de leerling  
○ een richtingkeuze formulier. Dit formulier geeft een goed beeld van de 

leerlingenkenmerken per afdeling en van de factoren die de schoolprestaties van een 
leerling kunnen beïnvloeden. 

● de ouders en de leerling geven via de mail een schriftelijke terugkoppeling van hun gesprek 
aan de mentor. Zij doen dit via een Google formulier. 

● de mentor bekijkt of er een verschil is tussen het voorlopige advies van de vakdocenten en de 
terugkoppeling en gaat daarover in gesprek met de leerling en de ouders als dat nodig is. 

● de vakdocenten geven aan het einde van het schooljaar een definitief advies. 
● in de bevorderingsvergadering wordt beslist in welke afdeling de leerling geplaatst wordt.  
● Deze beslissing is gebaseerd op de eindcijfers en de bevorderingsnorm.  
● Daarnaast spelen bij leerlingen die een bespreekgeval zijn de definitieve adviezen van de 

docenten en de input die de ouders en de leerling hebben gegeven een belangrijke rol. 
Wij vertrouwen erop dat door deze werkwijze iedere leerling op de juiste plek terecht kan komen.  
 
richtingkeuze formulier 
De beschrijvingen in het formulier geven een beeld van de leerlingenkenmerken per afdeling en van 
de factoren die de schoolprestaties van een leerling kunnen beïnvloeden. 
 
Het formulier is geen vragenlijst waar automatisch het juiste advies uitrolt. Vooraf is al heel duidelijk 
welke beschrijving bij welke afdeling hoort. Het formulier zou dus zó ingevuld kunnen worden dat er 
uitkomt wat je graag zou willen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling! 
 
Het formulier is bedoeld als ondersteuning zodat ouders en leerlingen zelf goed kunnen nadenken 
over de juiste afdeling. Wanneer zij samen dit formulier zo eerlijk mogelijk invullen en erover in 
gesprek gaan, zal het hen helpen goed in te schatten welke afdeling het meest geschikt is. 
 
Bij ieder onderdeel moeten steeds eerst de beschrijvingen die staan bij A, B én C worden 
doorgelezen. Kies daarna welke van de 3 beschrijvingen het meest van toepassing is.  
 
Natuurlijk zal vrijwel geen enkele leerling op alle onderdelen binnen één bepaalde afdeling passen. 
Maar alle scores bij elkaar geven een goed algemeen beeld 
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Bijlage 3: Richtingkeuzeformulier voor determinatie 

MAVO, HAVO of VWO Schoonhovens College 
 

Motivatie A B C 

interesse A Ik vind schoolwerk leuk als het te maken heeft met mijn directe omgeving 
en het nut ervan duidelijk is. Ik leer vooral om goede cijfers te halen en 
omdat het erbij hoort.  

   

B Ik vind de lesstof interessant wanneer het een link heeft met mijn eigen 
leven en wanneer het nut ervan duidelijk is. 

C Ik ben in veel onderwerpen geïnteresseerd, ook buiten de lessen. 

huiswerk 
attitude 

A Ik maak het huiswerk voor de volgende dag. 
Ik ben snel klaar met mijn huiswerk. 
Ik doe vooral het maakwerk. 
Ik heb begeleiding nodig bij mijn huiswerk. 

   

B Ik kan een planning maken voor de kortere termijn. Ik werk soms vooruit. 
Ik heb soms begeleiding nodig bij mijn huiswerk, vooral bij leerwerk.  

C Ik plan en doe zelfstandig mijn huiswerk en ik werk vooruit. 

inzet / tempo  
 
 

A Ik begin aan mijn werk wanneer iemand duidelijk zegt wat ik moet doen. 
Ik werk goed aan korte duidelijke opdrachten. 
Ik onderbreek het werken regelmatig. 
Ik leer goed als ik een klik heb met de docent. 

   

B Ik ga aan het werk als de docent een opdracht geeft. 
 Ik onderbreek het werken soms.  

C Ik neem initiatief bij het beginnen met werken.  
Ik werk door. 

doorzettings 
vermogen 

A Ik vind het moeilijk om door te zetten wanneer een opdracht lastig is of 
wanneer het veel werk is. Ik kan daarbij hulp gebruiken.  

   

B Ik zet bij een lastige opdracht of een grote hoeveelheid werk door 
wanneer het mij interesseert. 
Ik heb wat hulp en aansturing nodig om door te kunnen zetten. 

C Ik heb doorzettingsvermogen. 
Ik bijt me vast in een moeilijke opdracht en wil deze graag oplossen. 

zelfbeeld A Ik vind het belangrijk hoe klasgenoten op mij reageren.  
Ik raak soms ontmoedigd. Bij de ambitiegesprekken vind ik het niet 
makkelijk om zelf aan te geven wat ik wil bereiken en wat ik daarvoor 
nodig heb. Daar heb ik hulp bij nodig.  

   

B Ik kan zelf inschatten of ik de stof begrepen heb.  
Ik vind het belangrijk hoe klasgenoten op mij reageren.  
Bij de ambitiegesprekken kan ik zelf aangeven wat ik wil bereiken en wat 
ik daarvoor nodig heb. Ik kan daarbij wel wat hulp gebruiken.  

C Ik heb een kritische houding en ben ook kritisch naar mijzelf. 
Bij de ambitiegesprekken kan ik goed zeggen wat ik wil bereiken en wat 
ik daarvoor nodig heb. Daar heb ik geen hulp bij nodig.  
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cognitieve vaardigheden A B C 

inzicht A Ik kan de lesstof begrijpen. Ik vind het wel lastig om de lesstof toe te 
passen op nieuwe situaties maar dat lukt mij wel met hulp van de docent. 

   

B Ik kan de lesstof begrijpen. Ik vind het soms lastig om de lesstof toe te 
passen op nieuwe situaties, daarbij heb ik soms hulp van de docent 
nodig.  

C Ik begrijp de lesstof en ik kan theorie zelfstandig toepassen op nieuwe 
situaties.  

begrip van 
uitleg 

A Ik kan een uitleg/instructie goed begrijpen wanneer er stap voor stap 
wordt uitgelegd.  
Ik heb er behoefte aan dat de docent uitleg regelmatig herhaalt. 

   

B Ik begrijp de uitleg/instructie en ik kan enkele stappen zelfstandig nemen. 

C Ik begrijp de uitleg/instructie snel en overzie zelfstandig wat het einddoel 
van een opdracht is.  

overzicht over 
feiten en 
gegevens 

A Ik heb overzicht over een niet al te grote hoeveelheid feiten en gegevens. 
Ik raak het overzicht soms kwijt bij een te grote hoeveelheid gegevens. 

   

B Ik heb overzicht over een redelijke hoeveelheid feiten en gegevens. 
Ik kan zelf conclusies trekken uit eigen onderzoek. 

C Ik heb overzicht over een grote hoeveelheid feiten en gegevens. 

informatie 
verwerking 

A Ik heb begeleiding nodig om samenhang te kunnen ontdekken in 
ingewikkelde situaties/vraagstukken. 

   

B Ik kan met een beetje begeleiding samenhang ontdekken in ingewikkelde 
situaties/vraagstukken. 

C Ik zie zelfstandig samenhang in ingewikkelde situaties/vraagstukken. 

abstract  
denken 

 

A Ik vind het soms moeilijk om het verband te zien (= wat ze met elkaar te 
maken hebben) tussen een concrete situatie en een abstracte 
voorstelling (bijvoorbeeld een formule) en heb daarbij begeleiding nodig.  

   

B Ik kan met een beetje begeleiding het verband te zien tussen een 
concrete situatie en een abstracte voorstelling (bijvoorbeeld een formule). 

C Ik kan zelfstandig een verband zien tussen een concrete situatie en een 
abstracte voorstelling (bijvoorbeeld een formule). 

hoofd- en 
bijzaken 

A Ik vind het moeilijk om zelfstandig de kern van een informatiebron te 
vinden.  

   

B Ik kan de kern van een informatiebron meestal zelfstandig vinden. 

C Ik kan de kern van een informatiebron zelfstandig vinden. 
Ik kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. 

werken met 
leerdoelen 

A Ik vind het moeilijk om zelfstandig te werken met leerdoelen.  
Ik vind het werken met leerdoelen prettig wanneer de docent duidelijk 
uitlegt wat het leerdoel te maken heeft met de les.  

   

B Ik kan zelf werken met leerdoelen, maar ik vind het wel belangrijk dat de 
docent mij helpt om te beoordelen of ik het leerdoel heb bereikt of niet.  

C Ik kan zelf leerdoelen formuleren en kan zelf inschatten of ik een leerdoel 
heb behaald.  
Leerdoelen helpen mij om te focussen en om niet te veel te leren.  
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studievaardigheden A B C 

samenwerken A Ik werk goed samen wanneer de opdracht duidelijk is en er van tevoren 
afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling en de planning.  

   

B Ik werk goed samen. Dat gaat het beste bij duidelijke opdrachten. Met 
een beetje begeleiding door de docent kan ik in mijn groep ook zelf 
afspraken maken over de taakverdeling en de planning.  

C Ik werk goed samen, ook bij grotere en open opdrachten waarbij we zelf 
afspraken moeten maken over de taken en de planning.  

zelfstandigheid A Ik heb hulp nodig bij mijn schoolwerk. 
Ik kan werken met een kortetermijnplanning. 

   

B Ik heb structuur nodig om zelfstandig te kunnen werken.  
Ik heb af en toe hulp nodig bij mijn schoolwerk. 
Ik werk met een kortetermijnplanning. 

C Ik kan goed zelfstandig werken. 
Ik heb zelden hulp nodig en ga doelgericht aan het werk. 
Ik kan over een langere periode plannen. 

concentratie A Ik kan mij voor een korte tijd goed concentreren. 
Ik onderbreek mijn werk regelmatig. 

   

B Ik kan mij voor enige tijd goed concentreren. 
Ik onderbreek mijn werk soms. 
Ik heb behoefte aan afwisseling om aan het werk te blijven. 

C Ik kan me goed en voor een langere tijd concentreren. 

 

interpretatie van de scores uit de vragenlijst: 

mavo Heb je vooral een A ingevuld, dan past de afdeling MAVO waarschijnlijk het beste bij jou.  

havo Heb je vooral een B ingevuld, dan past de afdeling HAVO waarschijnlijk het beste bij jou.  

vwo Heb je vooral een C ingevuld, dan past de afdeling VWO waarschijnlijk het beste bij jou.  

 

overige indicatoren bij de richtingkeuze: 

mavo IQ 100-105, geen leerachterstanden, cito score eindtoets basisonderwijs 530-538, scores 
leerlingvolgsysteem basisonderwijs: overwegend C-scores 

havo IQ 100-125, geen leerachterstanden, cito score eindtoets basisonderwijs 538-544, scores 
leerlingvolgsysteem basisonderwijs: overwegend B-scores 

vwo IQ 110-135, geen leerachterstanden (voorsprong op inzichtelijke vakgebieden), cito score eindtoets 
basisonderwijs 544-550, scores leerlingvolgsysteem basisonderwijs: overwegend A-scores 

 
 

 

 

Bevorderingsnormen onderbouw 



 
 

Bijlage 4: De eisen van Bilingual Attitude (alleen voor tweetalig vwo) 
 

De rol van de Bilingual Attitude beoordeling 

Het tto team wil dat tto leerlingen niet alleen goede cijfers halen, maar daarnaast ook: 

● Zoveel mogelijk in het Engels spreken.  
● Gemotiveerd zijn om hun eigen niveau van het Engels te verbeteren.  
● Verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces op het gebied van de Engelse taal. 
● Een bijdrage leveren aan het groepsleerproces door actief mee te doen bij groepswerk. 

Daarom krijgen tto leerlingen aan het einde van iedere rapportperiode ook een beoordeling voor hun 
Bilingual Attitude. De Bilingual Attitude is belangrijk bij de bevordering.  

In de bevorderingsnormen van de tto klassen is dat als volgt opgenomen:  

De leerling is bevorderd als hij / zij 

● een voldoende heeft voor English en 
● voldoet aan de eisen van Bilingual Attitude en 
● voldoet aan de overgangstabel.  

 
De eisen van Bilingual attitude verschillen per klas:  
 
klas 1:  De laatste BA beoordeling van het jaar moet voldoende zijn (zo geven we de  

leerlingen de ruimte om te wennen en te groeien in hun BA).  
klas 2 en 3: Het gemiddelde van de 3 BA beoordelingen van het het schooljaar  

moet voldoende zijn.  
 

Hoe komt de Bilingual Attitude beoordeling tot stand ?  

● De CLIL docenten (docenten die de tto klassen 1 t/m 3  in het Engels lesgeven) vullen 3 keer per 
jaar voor iedere leerling het BA formulier in.  

● Zij doen dit door gebruik te maken van de Bilingual Attitude Rubric.  
● Bij iedere tussenpeiling wordt het BA cijfer in een docentenoverleg definitief vastgesteld. 
● De mentor bespreekt daarna de BA beoordelingen met de leerlingen. 
 

De rol van de Bilingual Attitude beoordeling in de begeleiding van de leerlingen 

● De Bilingual Attitude Rubric speelt een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen in hun 
groeiproces op het gebied van de Engelse taal.  

● Tto leerlingen worden aan het begin van het schooljaar door de mentor op de hoogte gebracht 
van de afspraken over Bilingual Attitude en krijgen uitleg over de inhoud en het werken met  de 
Bilingual Attitude Rubric.  

● De Bilingual Attitude Rubric is te vinden op de ELO.  
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