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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en aan alle  

Leerlingen 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 1 juni 2021, kenmerk 20210601-1599 

 

 

Betreft: aanvulling overgangsnormen 2020-2021; kenmerk 20210601-1599 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,  

 

Na een bewogen schooljaar is er met alle docenten gekeken naar de overgangsnormen. 

Deze normen gaan we tijdelijk iets verruimen en aanpassen om  de coronaperiode geen 

negatieve invloed te laten hebben op de mogelijkheden van onze leerlingen. 

Tevens geven we de leerlingen extra ruimte om wat langer over hun schoolcarrière te 

doen.  

De secties hebben nadrukkelijk verzocht om een herkansing voor de leerlingen, voor de 

onderbouwklassen betekent dat, dat leerlingen  één van de toetsen van de aankomende  

toetsweek kunnen herkansen. 

Voor de bovenbouw klassen, M3/H4/A4/A5, betekent dit dat deze leerlingen 2 

herkansingsmogelijkheden krijgen die ingezet mogen worden voor de schoolexamens 

en/of voortgangstoetsen die afgenomen zijn in de laatste toetsweek. 

 

De toevoegingen op de bestaande overgangsnormen zijn als volgt: 

 De overgangsnormen zijn leidend.  

 Leerlingen mogen in hun eigen afdeling doubleren, ook in klas 1 en 2. 

 In die gevallen waar het overduidelijk is dat een leerling weinig tot geen kans heeft 

op succes om het diploma te behalen, is het besluit van de overgangsvergadering tot 

afstroom leidend.  

 Het is toegestaan om een achtereenvolgend jaar te doubleren. 

 Doubleren voor de 2e keer in dezelfde klas is niet toegestaan. 

 Leerlingen die de norm niet halen worden besproken. Het gekozen vakkenpakket en 

relevante informatie uit onder andere diataal, diacijfer en andere bronnen kunnen 

worden meegewogen. Als een leerling vorig schooljaar buiten de norm bevorderd is, 

zal dit ook meegenomen worden in het besluit.  

 Van leerlingen die een vakkenpakket kiezen (M2/M3/H3/A3) mag een niet gekozen 

keuzevak voor de overgang buiten beschouwing worden gelaten, het zogenaamde 

wegduimen. 

 VeenLanden College Mijdrecht verlengt de combinatieklassen (mh en ha) tot en met 

de 2e klas, waarbij er lesgegeven wordt op het hoogste niveau met de daarbij 

passende methodes. 

 De combinatieklassen krijgen in schooljaar 21/22 een extra uur Nederlands en een 

extra uur wiskunde in het rooster. Dit om de aansluiting naar het hoogste niveau 

mogelijk te maken.  

 Leerlingen uit de combinatieklassen stromen in principe door naar een combinatieklas 

in het 2e leerjaar. 
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 Leerlingen die uitblinken kunnen bevorderd worden naar de combinatieklas.  

 Bij een verzoek van de leerling en ouders om verder te gaan op een lager niveau 

wordt het oordeel van de overgangsvergadering en de ruimte in de betreffende laag 

meegenomen. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen  hebben dan kunt u via de mail met ondergetekende 

contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

namens alle collega’s, 

 

 

Annemieke Schutte, 

conrector onderwijs 
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