Bevorderingsnormen
algemeen
tekorten




een vijf telt als 1 tekort
een vier telt als 2 tekorten
een drie en lager telt als 3 tekorten

voortschrijdend gemiddelde
Er wordt door het schooljaar heen gewerkt volgens het principe van het “voortschrijdend
gemiddelde”.
Het overgangsrapport is het cijfer waarmee periode 4 wordt afgesloten, afgerond op een heel
cijfer.

besluit overgangsvergadering
Het besluit van de overgangsvergadering inzake afstroom of het niet toestaan van opstroom
is bindend.
In bijzondere gevallen kan de vergadering besluiten ten gunste van de leerling van de normen
af te wijken.

mavo
overgangsnormen eerste en tweede leerjaar mavo
eerste leerjaar mavo

e

Een leerling is bevorderd naar het 2 leerjaar mavo als aan de volgende 2 normen is voldaan:



niet meer dan één te kort binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
niet meer dan 2 te korten bij de overige vakken.

Bij K/T leerlingen wordt tijdens het schooljaar via een omrekentabel een dubbele
normering toegepast. De overgang naar tweede leerjaar mavo wordt bepaald aan de
hand van de mavo-cijfers.

tweede leerjaar mavo

e

Een leerling is bevorderd naar het 3 leerjaar mavo mbo-profiel of havo-profiel als aan de
volgende 2 normen is voldaan:



niet meer dan één te kort binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
niet meer dan 2 te korten bij de overige vakken.

derde leerjaar mavo
Een leerling wordt gericht bevorderd naar het 4 leerjaar mavo als het examendossier voldoet
aan
e

1.
2.
3.
ad.1
ad.2

de zak-slaagregeling voor het diploma mavo,
of
de zak-slaagregeling voor het diploma gemengde leerweg
en daarbij voldaan heeft aan de verplichte onderdelen van het PTA godsdienst
De zak/slaagregeling mavo wordt berekend over 7 van de 8 theorievakken. Eén
theorievak uit het keuzedeel mag buiten de berekening gehouden worden.
De zak/slaagregeling gemengde leerweg wordt berekend over 6 theorievakken en
het beroepsgerichte vak. Eén theorievak uit het keuzedeel mag buiten de berekening
gehouden worden.

zak-slaagregeling voor het diploma mavo/gemengde leerweg:














voor het vak lichamelijke opvoeding en het vak Kunstvakken 1 uit het algemene deel,
waarover alleen een schoolexamen is afgelegd, een beoordeling “voldoende” of
“goed” heeft verkregen.
voldaan heeft aan de verplichtingen in het schoolexamen inzake Praktische
Opdrachten en Handelingsopdrachten.
voor het sectorwerkstuk een beoordeling “voldoende” of “goed” heeft gekregen.
het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten
minste 5,5 is, en hij tevens:
voor het vak Nederlandse Taal als eindcijfer een 5 of hoger heeft behaald;
voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor
zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of
voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor
zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

