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Zwolle, 2 juni 2021 

 

 

Betreft: Addendum overgangsregeling 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het einde van het schooljaar komt nu snel dichterbij. Het is dus belangrijk om vooruit te blikken 

op de overgang naar het volgende leerjaar. De Coronacrisis heeft op allerlei manieren invloed 

gehad op het welzijn en de schoolprestaties van de leerlingen, dus onze overgangsregeling van 

2020-2021 moet recht doen aan de uitzonderlijke situatie waarmee de leerlingen zich 

geconfronteerd hebben gezien. Bij het bepalen van een aanpassing op de overgangsregeling is 

het belangrijk een balans te vinden tussen een aantal afwegingen: 

 

1. Vorig jaar is de overgangsregeling ook aangepast en zijn leerlingen met coulance bevorderd. 

Het is de vraag of het in het belang van deze leerlingen is om nogmaals met coulance 

bevorderd te worden, als dat betekent dat ze in een leerjaar komen waar ze eigenlijk niet 

kansrijk zijn om het te halen. 

 

2. Leerlingen verdienen een kansrijke plaatsing. Een leerling kan vanwege de coronacrisis onder 

zijn/haar kunnen gepresteerd hebben en in het volgende leerjaar kansrijk zijn, terwijl er niet 

aan de overgangsnorm voldaan wordt. Er moet ruimte zijn om dergelijke leerlingen te 

bevorderen. 

 

3. Hoewel het altijd tot op zekere hoogte zo is dat externe factoren invloed hebben op de 

prestaties van leerlingen, zouden we ernaar moeten streven dat leerlingen niet benadeeld 

worden door de coronacrisis en blijven zitten omdat ze geen regulier onderwijs hebben 

kunnen volgen. 

 

4. Volgend jaar heeft het Celeanum extra middelen om leerlingen extra te ondersteunen en te 

begeleiden. Dat zal de kansen op succes voor veel leerlingen vergroten. 

 

Op basis van bovenstaande afwegingen zijn we met een aanpassing op de overgangsregeling 

gekomen. Het doel van deze aanvulling is om te kunnen komen tot bevordering van leerlingen 

die – binnen realistische grenzen – niet aan de oorspronkelijke cijfernorm voldoen, maar we wel 

kansrijk achten in het volgende leerjaar. De gedachte is om de aanpassingen van zak- 

slaagregeling van 2021 ook te vertalen naar onze overgangsregeling door de toevoeging van het 

volgende punt aan de bestaande overgangsregeling: 

Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor een leerling nodig is om over te gaan, het 

eindcijfer van één vak weggestreept worden. Dit geldt alleen niet voor de kernvakken 

Nederlands, Engels en wiskunde. Het eindcijfer van het vak dat wordt wegstreept, telt dan 

niet mee bij het bepalen of de leerling bevorderd is of niet (alleen schooljaar 2020/2021). Het 

weg te strepen cijfer mag niet lager zijn dan een 4,0. 
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In de praktijk betekent dit dat de geformuleerde en vastgestelde normen blijven bestaan. Deze 

zijn te vinden in het normenboekje. Wanneer een leerling in klas 1 t/m 5 niet aan de bestaande 

normen voldoet, mag de leerling zich op bovenstaande beroepen en dan nogmaals kijken of de 

leerling dan wél aan de norm voldoet. De bovenstaande aanvulling op de overgangsregeling 

heeft alleen betrekking op het bepalen van de overgang, maar niet op het verkrijgen op het 

judicium cum laude of het kunnen kiezen van extra keuzevakken.  

 

Zelftesten 

Vorige week heeft u bericht ontvangen over de beschikbaarheid van zelftesten op school. 

Maandag zijn er veel zelftesten meegenomen door leerlingen en daar zijn we heel blij mee. 

Inmiddels hebben we een ruime voorraad op school, dus we blijven ze de komende weken gratis 

beschikbaar stellen. We zouden het zeer op prijs stellen als de leerlingen thuis de zelftesten 

afnemen. Ten eerste is het natuurlijk onwenselijk dat gebruikte testen bijvoorbeeld in het atrium 

blijven liggen, maar ten tweede zou het heel onprettig zijn als een leerling op school een 

positieve uitslag krijgt. Dit brengt de leerling in kwestie in een vervelende positie, maar geeft 

waarschijnlijk ook veel onrust bij de andere leerlingen en medewerkers. We willen u daarom 

verzoeken om af te spreken dat er per week twee zelftesten mee naar huis komen om daar 

samen de zelftesten af te nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 

 


