
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

BEVORDERINGS- EN TOETSREGLEMENT klas 1 t/m 3
2019-2020

Tekortpunten

Eindcijfer 5 4 3 (of lager)

Tekortpunten 1 2 3

Bevorderingsreglement per leerjaar

+ = bevorderen, B = bespreken, - = afwijzen

Aantal tekortpunten

Klas Aantal vakken 0 of 1 2 3 4 5 6 of 

meer

1  2 alle vakken + B B - - -

2  3      alle  vakken  + + B B B -
      extra bepaling Bij drie of meer tekortpunten voor Klassieke Talen wordt de leerling niet 

bevorderd naar 3 gymnasium

3  4 alle vakken + + B B B -
extra bepaling

Als het totaal van de afgeronde eindcijfers voor Klassieke Talen  10 of 
minder is óf een van deze eindcijfers een 3 of lager is, wordt de leerling 
niet bevorderd naar 4 gymnasium.

 Twee maal doubleren

 Een leerling die voor de tweede keer in opeenvolgende jaren is afgewezen of voor de tweede 
keer in hetzelfde jaar is afgewezen, kan niet nogmaals op het Gemeentelijk Gymnasium 
doubleren. Hij of zij dient zijn of haar loopbaan op een andere school voort te zetten.

Bijzondere omstandigheden

Het is mogelijk van dit reglement af te wijken op grond van bijzondere omstandigheden. De 
beslissing hierover ligt bij de docentenvergadering.

Berekening eindcijfers

Het eindcijfer per vak is een gewogen gemiddelde van alle cijfers die 
gedurende het hele cursusjaar zijn behaald. Bij de weging worden de 
weegfactoren 1, 2 en 3 gebruikt.
De secties maken via de vakdocent aan het begin van de cursus aan de leerlingen bekend  
welke weegfactoren in welke periode van het jaar bij welke toetsen (mondelinge overhoringen, 
schriftelijke overhoringen, proefwerken, presentaties of verslagen) worden gebruikt.



           
z.o.z.
Het voortschrijdend gemiddelde, uitmondend in het eindcijfer op het 
slotrapport, wordt via tussentijdse cijferrapportages in oktober, januari en maart 
als rapport aan de leerlingen meegegeven. 

Toetsing

Huiswerk en behandelde stof kunnen schriftelijk getoetst worden. De te leren 
stof voor een schriftelijke overhoring (S.O.) is beperkt. 

De stof en de datum voor proefwerken worden minimaal een week van tevoren 
aan de klas meegedeeld. Per week worden maximaal 4 proefwerken per klas 
gepland en per dag niet meer dan één. 

Revisie:
De interne commissie volgt per leerjaar de overgangsvergadering van alle 
klassen. Deze bewaakt de procedures. 


