
  

 

 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de leerjaren 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 
 
 
 
 

Oldenzaal, 19 april 2022 
 
 
Betreft: bepalen van de overgang tijdens de overgangsvergadering 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Ook dit schooljaar hebben we als school hinder ondervonden van corona. Onze leerlingen hebben 
in meer of mindere mate niet de gewenste continuïteit in het lesprogramma ervaren. Om recht te 
doen aan deze situatie en daarmee aan onze leerlingen, willen wij u graag informeren over de 
overgang naar het volgende leerjaar.  
 

Om te bepalen of een leerling al dan niet bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar 
hanteren we de geldende overgangsnormen, te vinden op de website via onderstaande link:  
Bevorderingsrichtlijnen en overgangsnormen (twentscarmelcollege.nl) 
 
Als een leerling op basis van zijn rapportcijfers in de bespreekmarge komt, wordt er tijdens de 
overgangsvergadering gekeken naar het perspectief op succes in het volgende leerjaar. Hierbij 
wordt er niet alleen naar het cijferbeeld gekeken, maar ook naar criteria die voorspellend zijn op 

een succesvol vervolg. 
 
Aanvullend hierop is besloten om ruimere mogelijkheden te bieden voor het bespreken van 
leerlingen bij de overgangsvergadering. Uitgaande van de geldende overgangsnorm, wordt voor 

één vak – met uitzondering van een kernvak - een extra punt toegekend bij de leerlingen die op 
basis van de huidige overgangsnormen ‘niet bevorderd’ zouden zijn. Na het toekennen van dit 
extra punt kan het zijn dat de leerling in de bespreekmarge komt. Als dit het geval is, zal de 

leerling worden besproken tijdens de vergadering en zullen de lesgevende docenten het perspectief 
ten aanzien van doorstroom vaststellen.  
 
Deze regeling geldt voor alle leerlingen uit de leerjaren 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Hiermee willen we 
meer leerlingen ter bespreking brengen met het oog op een haalbaar doorstroomperspectief.  
 

Voorbeeld:  
Een leerling heeft als eindcijfer voor het vak geschiedenis een afgeronde 4. De bespreking vindt 
plaats alsof het cijfer 5 er had gestaan. Voor de volledigheid, op het rapport blijft het cijfer 4 wel 
staan. Let op, het gaat hierbij om de rapportcijfers en niet de SE-cijfers.  
 
Voor deze regeling hoeft u als ouder of als leerling verder geen actie te ondernemen. Heb je als 
leerling en/of heeft u als ouder toch behoefte aan meer duidelijkheid over deze regeling, dan kun 

je/kunt u contact opnemen met de mentor.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolleiding 

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders-/-verzorgers/bevorderingsrichtlijnen-en-overgangsnormen

