
 
 

Addendum bij ‘Reglement van Bevordering en Toelating – 

Rijnlands Lyceum Wassenaar – 2019-2020 

Onderstaande bepalingen zijn aanvullend van toepassing op het 

bevorderingsreglement geldend voor leerlingen van het Rijnlands Lyceum 

Wassenaar in het schooljaar 2019-2020  

 

1. Bevorderingen klas 2 en hoger 

 

• De leerling wordt automatisch bevorderd tot en met de bespreekmarge. 

• Onder de bespreekmarge wordt elke leerling voor bevordering of  

afwijzing besproken door het afdelingsteam (afdelingsleider en mentoren) 

van de jaarlaag. De uitslag is bindend. Bevorderingen onder de 

bespreekmarge zijn voorwaardelijk m.u.v. van bevorderingen naar de 

eindexamenklassen 5 havo en 6 vwo.  

• Voor taken gelden de bestaande regels van het bevorderingsreglement.  

• De regel omtrent beperking op herhaald of opeenvolgend doubleren  

vervalt. 

• De mogelijkheid tot aanvraag van revisie blijft in stand. 

• De voorwaardelijke bevordering wordt omgezet in een definitieve  

bevordering als de cijfers van de leerling aan het einde van periode 1 in 

het leerjaar waarnaar de leerling is bevorderd tenminste voldoen aan de 

bespreeknorm geldend voor dat leerjaar. Een leerling die hier niet aan 

voldoet wordt terug geplaatst. Hierop is geen revisie mogelijk.  

 

N.B. Als eerder dan op het einde van periode 1 blijkt dat de 

voorwaardelijk bevorderde leerling niet mee kan komen, kan de leerling 

het verzoek indienen om eerder teruggeplaatst te worden.  

 

 

2. Determinatie brugklas 

 

Gymnasium en Atheneum TTO 
 

• De leerling wordt automatisch bevorderd tot en met de bespreekmarge. 

• Onder de bespreekmarge wordt elke leerling voor bevordering of  

afwijzing besproken door het afdelingsteam (afdelingsleider en mentoren) 

van de jaarlaag. De uitslag is niet bindend (advies). 

• De beperking op doubleren in de brugklas vervalt. 

 

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/wp-content/uploads/2019/10/Bevorderingsreglement-RLW-2019-2020.pdf


 
 

 

Havo/vwo brugklassen 

 

• Havo/Vwo brugklassen gaan verder als havo/vwo tweede klassen 

• Leerlingen onder de havo bespreeknorm worden voor  

bevordering naar havo/vwo klas 2 besproken door het brugklasteam 

(afdelingsleider en mentoren). De uitslag is niet bindend (advies).  

• Leerlingen worden gedurende in het tweede leerjaar havo/vwo het hele  

jaar op twee niveaus beoordeeld en krijgen voor toetsen e.d. dus havo- en 

vwo- cijfers. 

• Determinatie vindt plaats aan het einde van klas 2 op basis van de  

jaarcijfers en de bevorderingscriteria naar 3 havo en 3 vwo. 

• De beperking op doubleren in de brugklas vervalt. 

 

Profielkeuze NT klas 3 

  

• De toelatingseis voor de profielkeuze NT is een afgerond jaarcijfer van  

minimaal 7 voor WI B.  

• Bij een lager cijfer geven docenten wiskunde en natuurkunde advies. Bij  

een positief advies mag de leerling het NT-profiel alsnog kiezen, bij een 

negatief advies niet. 

• Een leerling met een negatief advies krijgt de gelegenheid een toets  

voor wiskunde B te maken. Bij een resultaat van minimaal 6,5, krijgt de 

leerling alsnog toegang tot het NT-profiel. 

• Op dit besluit tot afwijzing tot het NT-profiel is geen revisie mogelijk.    

 

Aldus met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het 

bevoegd gezag. 

Wassenaar, 14 mei 2020 

Drs J. Leuiken 

rector  


