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Algemeen
•
•
•

Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt hij/zij besproken in de
overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de docentenvergadering over
de bevordering.
In jaar 1 en 2 worden cijfers niet afgerond, maar aangegeven met één decimaal achter de
komma. Een 5,9 telt niet als 6,0.
Een leerling mag niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.

Vooraf
In principe hebben we in de onderbouw een ongedeelde tweejarige brugperiode van mavo en
havo samen. In sommige situaties zijn er onoverkomelijke leerachterstanden of
leervaardigheden die nog niet voldoende zijn. Voor deze leerlingen kan een jaar doubleren of
-in een uitzonderlijk geval- uitstroom naar een opleiding vmbo-kader een oplossing zijn.

Overgangsnormen leerjaar 1
In de onderbouw hebben we een tweejarige brugperiode van mavo en havo samen.
Voor overgang geldt dat een leerling is bevorderd wanneer alle vakken worden afgesloten met
minimaal een 6,0 en/of wanneer een leerling voldoet aan alle onderstaande punten.
• Kernvakken:
De eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal 6,0.
•
•

Frans, Duits:
De eindcijfers van de vakken Frans en Duits moeten samen ten minste 11 punten
bedragen. Er mag voor maximaal één van deze vakken het eindcijfer 5,0 behaald
worden. Het andere vak heeft een eindcijfer 6,0 of hoger.

•

Leergebied KCB:
Drama, LO en Beeldende Vorming worden apart van elkaar met een cijfer beoordeeld.
Gezamenlijk moet voor dit leergebied 17 punten behaald worden en het laagste cijfer
mag één 5,0 of hoger zijn, de andere minimaal een 6,0.

•

Keuzecursussen:
De gevolgde keuzecursussen mogen niet meer dan twee onvoldoendes bevatten.

Overgangsnormen leerjaar 2 > 3 mavo
We hanteren in de onderbouw mavo- en havocijfers.
Voor overgang naar mavo 3 geldt dat een leerling is bevorderd wanneer alle vakken worden
afgesloten met minimaal een 6,0 en/of wanneer een leerling voldoet aan alle onderstaande
punten. Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt hij/zij besproken in de
overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de docentenvergadering over de
bevordering.
•

Kernvakken:
De eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal 6,0.

•

Frans en Duits:
De eindcijfers van de vakken Frans en Duits moeten samen ten minste 11 punten
bedragen. Er mag voor maximaal één van deze vakken het eindcijfer 5,0 behaald
worden. Het andere vak heeft een eindcijfer 6,0 of hoger.

•

Leergebied KCB:
Drama, LO en Beeldende Vorming worden apart van elkaar met een cijfer beoordeeld.
Gezamenlijk moet voor dit leergebied 17 punten behaald worden en het laagste cijfer
mag één 5,0 of hoger zijn, de andere minimaal een 6,0.

•

Leergebied M&M:
Wordt afgesloten met een 6,0.

•

Leergebied M&N:
Wordt afgesloten met een 6,0 .

•

De gevolgde keuzecursussen mogen niet meer dan twee onvoldoendes bevatten.

Overgangsnormen 2e jaar > 3 havo
We hanteren in de onderbouw mavo- en havocijfers.
Voor overgang naar havo 3 geldt dat een leerling is bevorderd wanneer alle vakken worden
afgesloten met minimaal een 6,0 op havoniveau en/of wanneer een leerling voldoet aan alle
onderstaande punten. Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt hij/zij
besproken in de overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de
docentenvergadering over de bevordering.
•

Kernvakken:
De eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal 6,0.

•

Frans en Duits:
De eindcijfers van de vakken Frans en Duits moeten samen ten minste 11 punten
bedragen. Er mag voor maximaal één van deze vakken het eindcijfer 5,0 behaald
worden. Het andere vak heeft een eindcijfer 6,0 of hoger.

•

Leergebied KCB:
Drama, LO en Beeldende Vorming worden apart van elkaar met een cijfer beoordeeld.
Gezamenlijk moet voor dit leergebied 17 punten behaald worden en het laagste cijfer
mag één 5,0 of hoger zijn, de andere minimaal een 6,0.

•

Leergebied M&M
Wordt afgesloten met een 6,0.

•

Leergebied M&N
Wordt afgesloten met een 6,0.

•

De gevolgde keuzecursussen mogen niet meer dan twee onvoldoendes bevatten.

Overgangsnorm 3 mavo
Bij de overgang van mavo 3 naar mavo 4 stelt de leerling een vakkenpakket van zes of zeven
vakken samen.
Voor overgang naar mavo 4 geldt dat een leerling is bevorderd wanneer een leerling voldoet
aan alle onderstaande punten. Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt
hij/zij besproken in de overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de
docentenvergadering over de bevordering.
Algemeen
• De leerling heeft voor Nederlands minimaal een 5,0.
• Voor maatschappijleer heeft de leerling afgerond een 6.
• Voor alle vakken samen moet een gemiddelde van 5,5 worden behaald.
• Alle onderdelen van het programma van toetsing en afsluiting van het lopende
cursusjaar moeten afgesloten zijn.
• LO moet voldoende worden afgesloten.
De te volgen vakken in mavo 4
• Een leerling mag maximaal één 5,0 staan. De overige vakken moeten allemaal minimaal
een afgeronde 6 zijn.

Overgangsnorm 3 havo
Voor overgang naar havo 4 geldt dat een leerling is bevorderd wanneer een leerling voldoet
aan alle onderstaande punten. Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt
hij/zij besproken in de overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de
docentenvergadering over de bevordering.
•
•
•
•
•
•
•

De leerling geen onvoldoendes heeft;
Voor één vak het eindcijfer 5 of 4 behaald heeft;
Voor twee vakken een 5 behaald heeft;
Voor één vak een 4 en voor één vak een 5 behaald heeft en twee compensatiepunten
heeft;
Voor drie vakken een 5 behaald heeft en drie compensatiepunten heeft;
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde éénmaal een 5 behaald heeft. Kiest
de leerling geen wiskunde A/B, dan mag éénmaal een 5 voor Nederlands of Engels
behaald zijn;
Hij/zij lichamelijke opvoeding met het oordeel voldoende of goed afgesloten heeft.

n.b. In de vakken die de leerling kiest in zijn profiel in havo 4 zitten maximaal 2 tekortpunten
die gecompenseerd worden met compensatiepunten binnen de gekozen vakken.

Overgangsnormen 4 havo
De vakken die meetellen bij de bevordering van havo 4 naar havo 5 zijn de vakken uit het
gemeenschappelijk deel, de vakken uit het gekozen profiel en één examenvak uit de vrije
ruimte. Maatschappijleer en CKV spelen geen rol bij B, omdat het vak deel uitmaakt van het
combinatiecijfer, zijnde het rekenkundige gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken
maatschappijleer, CKV, literatuur en het profielwerkstuk. Bij de bevordering worden de
afgeronde gemiddelden van de afgenomen PTA-toetsen genomen (5,4 geldt als 5 en 5,5 als 6).
De leerling is bevorderd als hij voldoet aan zowel de onderdelen A, B als aan C zoals
hieronder beschreven. Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt hij/zij
besproken in de overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de
docentenvergadering over de bevordering.
A. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B
De leerling mag ten hoogste één vijf hebben bij de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde A/B. Voor leerlingen zonder wiskunde A/B geldt dat ten hoogste één vijf voor
Nederlands of Engels behaald mag worden. Een leerling is dus niet bevorderd als er meer dan
één vijf voor deze vakken wordt gescoord of als er vier of lager voor deze vakken wordt
gescoord.
B. De eindcijfers
De leerling is bevorderd bij de volgende onvoldoende eindcijfers (alle overige eindcijfers
moeten 6 of hoger zijn)
• 1 x 5 (geen voorwaarden, geen compensatiepunten nodig) •
• 1 x 4 (gemiddeld cijfer voor alle vakken moet zijn 6,0 én er zijn 2 compensatiepunten
nodig) •
• 2 x 5 (gemiddeld cijfer voor alle vakken moet zijn 6,0 én er zijn 2 compensatiepunten
nodig) •
• 1 x 5 en 1 x 4 (gemiddeld cijfer voor alle vakken moet zijn 6,0 én er zijn 3
compensatiepunten nodig)
C. Algemene voorwaarden
Alle onderdelen van het programma van toetsing en afsluiting van het lopende cursusjaar
moeten afgesloten zijn.
Lichamelijke Opvoeding moet aan het eind van havo 4 zijn afgerond met ten minste een
voldoende.

Overgangsreglement tweefasen-vwo 4 > 5
Tweefasen-vwo is een unieke havo-verrijkingsroute: elke leerling wordt bij de
overgangsvergadering besproken. Bij de overgang van 4 naar 5 kijken we zowel naar de vwocijfers alsmede de studie-eigenschappen: studielastbestendigheid, abstractievermogen,
interesse ("het willen weten") en reflectievermogen. Kijkend vanuit de groei-mind set
formuleren we een overgangsadvies van 4 naar 5.
De vakken die meetellen bij de bevordering van vwo4 naar vwo 5 zijn de vakken uit het
gemeenschappelijk deel, de vakken uit het gekozen profiel en één examenvak uit de vrije
ruimte. Maatschappijleer en CKV spelen geen rol bij B, omdat het vak deel uitmaakt van het
combinatiecijfer, zijnde het rekenkundige gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken
maatschappijleer, CKV, literatuur en het profielwerkstuk. Bij de bevordering worden de
afgeronde gemiddelden van de afgenomen toetsen genomen (5,4 geldt als 5 en 5,5 als 6). De
leerling is bevorderd als hij voldoet aan zowel de onderdelen A, B als aan C zoals hieronder
beschreven. Voldoet de leerling niet aan de overgangsnormen, dan wordt hij/zij besproken
in de overgangsvergadering van het betreffende jaar en beslist de docentenvergadering over
de bevordering.
A. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B
De leerling mag ten hoogste één vijf hebben bij de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde A/B. Een leerling is dus niet bevorderd als er meer dan één vijf voor deze vakken
wordt gescoord of als er vier of lager voor deze vakken wordt gescoord.
B. De eindcijfers
De leerling is bevorderd bij de volgende onvoldoende eindcijfers (alle overige eindcijfers
moeten 6 of hoger zijn)
• 1 x 5 (geen voorwaarden, geen compensatiepunten nodig)
• 1 x 4 (gemiddeld cijfer voor alle vakken moet zijn 6,0 én er zijn 2 compensatiepunten
nodig)
• 2 x 5 (gemiddeld cijfer voor alle vakken moet zijn 6,0 én er zijn 2 compensatiepunten
nodig)
• 1 x 5 en 1 x 4 (gemiddeld cijfer voor alle vakken moet zijn 6,0 én er zijn 3
compensatiepunten nodig)
C. Algemene voorwaarden
Alle onderdelen van het programma van het lopende cursusjaar moeten afgesloten zijn.
Lichamelijke Opvoeding moet aan het eind van havo 4 zijn afgerond met ten minste een
voldoende.

Overgangsreglement tweefasen-vwo 5> 6
Tweefasen-vwo is een unieke havo-verrijkingsroute: elke leerling wordt bij de
overgangsvergadering besproken. Bij de overgang van 4 naar 5 kijken we zowel naar de vwocijfers alsmede de studie-eigenschappen: studielastbestendigheid, abstractievermogen,
interesse ("het willen weten") en reflectievermogen. Kijkend vanuit de groei-mind set
formuleren we een overgangsadvies van 5 naar 6.
De vakken die meetellen bij de bevordering van vwo4 naar vwo 5 zijn de vakken uit het
gemeenschappelijk deel, de vakken uit het gekozen profiel en één examenvak uit de vrije
ruimte. Maatschappijleer, literatuur, het profielwerkstuk en CKV maken deel uit van het
combinatiecijfer. De resultaten van deze vakken samen tellen als 1 cijfer mee in de
bevordering. Bij de bevordering worden de afgeronde gemiddelden van de afgenomen toetsen
genomen (5,4 geldt als 5 en 5,5 als 6). De leerling is bevorderd als hij voldoet aan zowel de
onderdelen A, B als aan C zoals hieronder beschreven. Voldoet de leerling niet aan de
overgangsnormen, dan wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering van het
betreffende jaar en beslist de docentenvergadering over de bevordering.
Om bevorderd te worden moet aan alle 4 onderstaande eisen worden voldaan.
1. Gemiddeld cijfer moet een 5,5 of hoger zijn.
2. Maximaal 1 keer een 5 als eindcijfer in de kernvakken. Voor de andere kernvakken
moet een 6 of hoger als eindcijfer zijn behaald. De kernvakken zijn: Nederlands,
Engels en wiskunde. Nb. voor de havo geldt dat in het profiel C&M geen wiskunde
gekozen hoeft te worden. In dat geval zijn de kernvakken alleen Nederlands en
Engels.
3. Eindcijfers alle examenvakken:
• Alle eindcijfers moeten 6 of hoger zijn;
• één 5 en alle andere eindcijfers moeten een 6 of hoger zijn;
• een 4 en alle andere eindcijfers moeten 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van alle
eindcijfers moet ten minste 6,0 zijn;
• 2 keer een 5, of een 5 en een 4, en alle andere eindcijfers moeten 6 of hoger zijn.
En het gemiddelde van alle eindcijfers moet ten minste 6,0 zijn;
• geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer en de losse eindcijfers in
het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel.
Algemene voorwaarden
Alle onderdelen van het programma van het lopende cursusjaar moeten afgesloten zijn.
Lichamelijke Opvoeding moet aan het eind van havo 4 zijn afgerond met ten minste een
voldoende.

Los op onze site bij overgangsnormen:
Revisie
Indien u het niet eens bent met de uitkomsten van de overgangsvergadering kunt u in beroep
gaan. U kunt daarvoor een revisie aanvragen bij betreffende afdelingsleider. Vul hiervoor
onderstaand formulier in en stuur dit uiterlijk (deadline) op aan : (e-mailadres
afdelingsleiders) De revisie vindt alleen plaats indien nieuwe, relevante informatie wordt
aangedragen. Het gehele docententeam van het betreffende leerjaar zal dan de casus opnieuw
in behandeling nemen.

Voor medewerkers:
Revisie
Revisie vindt plaats als er nieuwe informatie is. Bij de vergadering zijn alle betrokken
docenten en afdelingsleider aanwezig. De voorzitter brengt nieuwe informatie in. Er is een
onafhankelijk medewerker aanwezig.

