
Overgangsnormen in coronatijd 
 

Inleiding 

Voor iedereen geldt dat het schooljaar 2019-2020 niet is gegaan zoals we hadden gehoopt of ons 

hadden voorgenomen. Er wordt al meerdere weken afstandsonderwijs gegeven, de centrale 

examens zijn afgelast en vele examens en toetsen worden digitaal afgenomen.  

Deze veranderde situatie maakt dat het ook noodzakelijk is de eigen overgangsnormen onder de loep 

te nemen en deze passend te maken voor de huidige situatie. Daarbij staat voorop dat leerlingen de 

mogelijkheid en het vertrouwen krijgen en niet onevenredig benadeeld mogen worden door de 

coronacrisis. Uitgangspunt is om leerlingen een zo kansrijk mogelijke start in het volgende leerjaar te 

laten maken en de haalbaarheid in de hierop volgende schooljaren in acht te nemen. 

Er zijn op CSG-niveau centraal overgangsnormen vastgesteld en elke school heeft deze vertaald naar 

de eigen situatie en daar een eigen PTO aan gekoppeld. In dit document is geformuleerd hoe wij de 

centrale overgangsnormen gaan hanteren.  

 

Hanteren van overgangsnormen in coronatijd 

We hebben oog voor het feit dat leerlingen in deze spannende coronatijd onder bijzondere 

omstandigheden hebben moeten presteren.  We kijken niet alleen naar de cijfers die zijn behaald 

maar ook naar een aantal andere aspecten zoals hieronder opgesomd. De cijfers geven ons een 

richting maar gelden in deze situatie niet als absolute norm. Ditzelfde beleid geldt ook voor de 

dakpanklassen en voor de op- en afstroomregelingen.  

Alle leerlingen worden besproken in de overgangsvergadering aan de hand van de overgangsnormen 

én één of meerdere van onderstaande aspecten.  Bij een negatief overgangsbesluit is schriftelijk 

beargumenteerd op welke van onderstaande punten dat negatieve besluit genomen is. 

o Advies van het primair onderwijs (m.n. voor onderbouw). 
o De historische cijfermatige ontwikkeling op de kernvakken. 
o De historische cijfermatige ontwikkeling op de profielvakken. 
o Het advies van de mentor (over bv. planning- en leervaardigheden). 
o Advies van de vakdocenten. 
o De cijfers over periode 1 en 2/ voortgang en ontwikkeling voor de coronaperiode. 
o Behaalde resultaten tijdens coronaperiode/ voortgang en ontwikkeling tijdens 

coronaperiode. Bekijk hierbij uit meerdere perspectieven naar de naar de toetsscores: 
- Wat is aangeboden? Betreft het vooral eerder behandelde leerstof of ook nieuwe 

leerstof? 
- Hoe is de leerstof aangeboden? Is er instructie geweest van de leerkracht en/of hebben 

de leerlingen zelfstandig de leerstof verwerkt?  
- Wat is de thuissituatie van de leerling in de coronaperiode geweest, welke invloed heeft 

dit gehad op de resultaten. 
o De aanwezigheid bij de digitale lessen tijdens de coronaperiode. 

o Het inleveren van huiswerk/opdrachten tijdens de coronaperiode. 

o Het verschil in ontwikkeling tussen de periode voor en na corona.  


