Bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Uw kind wordt bevorderd van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op basis van de resultaten van alle
vakken.
Cijfergemiddelde
Uw zoon of dochter gaat over naar leerjaar 4 als:
• voor alle vakken de eindcijfers 6,0 of hoger zijn;
• hij of zij 1x een 5 heeft;
• hij of zij 1x een 4 heeft en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of hoger is;
• hij of zij 2x een 5 heeft en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of hoger is;
• hij of zij 1x een 5 en 1x een 4 heeft en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of
hoger is.
Het cijfer voor LO (Lichamelijke opvoeding) telt niet mee in de berekening van het
gemiddelde cijfer.
Extra voorwaarden
• Voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde mag uw kind maar 1x een 5 hebben.
Wil hij of zij het profiel C&M kiezen zonder Wiskunde? Dan mag uw kind voor Engels en
Nederlands hoogstens 1x een 5 hebben.
• Uw kind moet de maatschappelijke stage met een voldoende hebben afgerond.
• Uw kind moet een voldoende hebben voor het vak LO.
• Uw kind moet een voldoende hebben voor het vak LOB (Loopbaanoriëntatie).
Voldoet uw zoon of dochter niet aan een (of meer) van deze voorwaarden? Dan bespreken
we de mogelijkheden in de overgangsvergadering. Daarna besluiten we of uw kind overgaat
of niet.
Aanvullende voorwaarden voor profiel- en pakketkeuze
De cijfers op het eindrapport van het derde leerjaar kunnen ook gevolgen hebben voor de
profiel- en pakketkeuze van uw kind.
• Wiskunde B kiezen is alleen mogelijk als het (afgeronde) eindcijfer voor Wiskunde 7 of
hoger is.
• Een leerling mag een vak alleen in het profieldeel of in de vrije ruimte kiezen als het
(afgeronde) eindcijfer 5 of hoger is.
Als uw kind niet aan deze aanvullende voorwaarden voldoet, bespreken we de
mogelijkheden in de overgangsvergadering. Daarna nemen we een besluit. Dit kan tot
gevolg hebben dat uw kind een ander profiel en pakket moet kiezen.
Revisie
Bent u het niet eens met de beslissing of over de bevordering van uw kind? Dan heeft u het
recht om revisie aan te vragen. Wij kijken dan opnieuw naar de beslissing. We nemen een
revisieverzoek alleen in behandeling als:
• er een procedurefout is gemaakt;
• u nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking uw kind inbrengt,
die tijdens de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.
Revisie aanvragen kan door schriftelijk of per e-mail een revisieverzoek in te dienen bij de
revisiecommissie. In deze commissie zitten de schoolleiding en een afdelingsleider van een
ander leerjaar. Besluit de revisiecommissie dat het verzoek tot revisie ontvankelijk is, dan
komt de docentenvergadering opnieuw bij elkaar.

Een verzoek voor revisie moet uiterlijk donderdag 4 juli 2019 om 10.00 uur bij de
revisiecommissie t.a.v. Marij van Deutekom (m.vandeutekomt@notredame.nl) binnen zijn.

