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De overgangsnormen zijn gebaseerd op een volledig afgerond PTO/PTA van het
niveau en leerjaar waarin de leerling geplaatst is.
Wanneer een leerling niet alle onderdelen uit het PTO/PTA afgerond heeft, voldoet
hij/zij niet aan de overgangsnormen. De docentenvergadering geeft een advies
over het vervolg van de schoolloopbaan van de leerling. De afdelingsleider neemt
het besluit.
Wanneer een leerling niet aan de overgangsnormen voldoet, geeft de
docentenvergadering een advies over het vervolg van de schoolloopbaan van
de leerling. De afdelingsleider neemt het besluit.
Als een afdelingsleider afwijkt van het advies van de vergadering, dan geeft deze
een toelichting op diens besluit.
Alle handelingsdelen die in het PTO/PTA voor het betreffende leerjaar opgenomen
zijn, moeten met minimaal een voldoende zijn afgerond om te kunnen worden
bevorderd.
LO telt niet mee in de berekening van het gemiddelde cijfer.
Leerlingen in klas 1 gaan sowieso over. Het kan wel zo zijn dat de leerling zijn/haar
schoolloopbaan op een ander niveau voortzet.
Een leerling mag in zijn/haar gehele schoolloopbaan maximaal één maal
doubleren.
Het besluit van de afdelingsleider is bindend. Bezwaar moet worden ingediend bij
de rector. De rector kan een ander besluit nemen.
De docentenvergadering kan over de bevordering alleen een advies geven als
tenminste 75 procent van de docenten die daadwerkelijk lesgeven aan de leerling,
aanwezig is bij deze vergadering.
Bij bijzondere omstandigheden kan de school afwijken van de overgangsnormen.
Het besluit af te wijken wordt gemotiveerd en vastgelegd.
De mentor kan met toestemming van de rector een leerling inbrengen om toch te
bespreken terwijl de leerling buiten de bespreekzone valt
Wanneer een leerling besproken wordt, worden de volgende items meegewogen
in het advies: De visie van de leerling, ouders, lesgevende docenten en mentor. De
mate van zelfstandigheid, inzet en werkhouding. (OMZA/RTTI)
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•
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Doubleren: het overdoen van hetzelfde leerjaar ongeacht het niveau
(examenklassen uitgezonderd).
Leerjaar: de jaarlaag bij een betreffende opleiding (bijvoorbeeld: mavo 1 valt onder
leerjaar 1).
Docentenvergadering: de vergadering waarin lesgevende docenten het vervolg van
de schoolloopbaan van een leerling bespreken en hierover een advies formuleren.
Examenvak: vak waarin je examen doet.

•

Rapportcijfer: een afgerond geheel cijfer, gebaseerd op de behaalde cijfers van het
afgelopen schooljaar (b.v. een 5,48= 5,4 is op het eindrapport een 5).
Jaarcijfer: een afgekapt cijfer op 1 decimaal, gebaseerd op de behaalde cijfers van
het afgelopen schooljaar (b.v. een 5,48= 5,4).
Tekort is een punt lager dan een 6 als rapportcijfer (dus een 5 is 1 tekort, een 4 is 2
tekorten, een 3 is 3 tekorten, etc. ).
Profielvakken: dit zijn vakken die in het profiel vallen.
Kernvakken: Voor vwo en havo: Nederlands, Engels én wiskunde.
Voor up2havo en mavo: Nederlands
PTO: programma van toetsing en overgang (onderbouw).
PTA: programma van toetsing en afsluiting (bovenbouw).
OMZA: Organisatievermogen, Meedoen in de les, Zelfvertrouwen en Autonomie.
RTTI: Reproductie, Toepassen in bekende context, Toepassen in onbekende context
en Inzicht
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Overgangsnormen van klas 1 naar klas 2
Alle leerlingen worden in leerjaar 1 geplaatst op basis van het plaatsingsadvies van de basisschool. De
leerling volgt twee jaar lang lessen op dit of een hoger niveau, tenzij de leerling niet voldoet aan
onderstaande overgangsnormen.
Aantal tekorten
0, 1 of 2 tekorten
3 of meer tekorten

Uitslag
Bevorderd
Bespreking

Voor tto-leerlingen geldt aanvullend:
-de feedback op de tto competenties wordt meegenomen in het besluit over de
voortgang van de leerlingen
-Global Citizenship portfolio is minstens met een voldoende afgerond.
Voorlopig advies
Aan het eind van klas 1 wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op:
-Behaalde resultaten
-afronding van de vier thema’s met een voldoende
-informatie in OMZA, gekoppeld aan RTTI
-de visie van leerlingen, ouders en lesgevende docenten
-adviesvergaderingen van docenten.
Overgangsnormen van klas 2 naar klas 3
Van mavo/havo2 naar havo 3
•
•

Maximaal 1 tekort.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.

•
•

Gemiddeld van alle jaarcijfers is 7,0 of hoger.
World of vakken en LO zijn voldoende afgerond.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak. De gehanteerde ondergrens voor mavo 3 is een gemiddelde van alle jaarcijfers
van 6,0 of hoger, maximaal 3 tekorten en maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Van havo/vwo2 naar vwo 3
•
•
•
•

Maximaal 1 tekort.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddeld van alle jaarcijfers is 7,0 of hoger.
World of vakken en LO zijn voldoende afgerond.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak. De gehanteerde ondergrens voor havo 3 is een gemiddelde van alle jaarcijfers
van 6,0 of hoger, maximaal 3 tekorten en maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Van thavo/tvwo2 naar tvwo 3
•
•
•

Maximaal 1 tekort.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddeld van alle jaarcijfers is 7,0 of hoger.

•

Het jaarcijfer voor Engels is 7,0 of hoger.

•

World of vakken en LO zijn voldoende afgerond.

•

Global Citizenship portfolio is minstens met een voldoende afgerond

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak. De gehanteerde ondergrens voor thavo 3 is een gemiddelde van alle jaarcijfers
van 6,0 of hoger, maximaal 3 tekorten en maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Van mavo2 naar mavo 3 (overgangssituatie)
•
•
•

Maximaal 3 tekorten.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddeld van alle jaarcijfers is 6,0 of hoger.

•

World of vakken en LO zijn voldoende afgerond.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak.

Van up2havo 2 naar up2havo 3 (overgangssituatie)
•
•
•
•

Maximaal 1 tekort.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddeld van alle jaarcijfers is 7,0 of hoger.
World of vakken en LO zijn voldoende afgerond.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak. De gehanteerde ondergrens voor mavo 3 is een gemiddelde van alle jaarcijfers
van 6,0 of hoger, maximaal 3 tekorten en maximaal 1 tekort in de kernvakken.

Overgangsnormen van Mavo 3 en 4
Van mavo 3 naar mavo 4
• Maximaal 2 tekorten.
• Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
• Maximaal 1 tekort in de examenvakken.
• Gemiddelde van alle jaarcijfers is 6,0 of hoger.
• Voor de profielvakken is het gemiddelde jaarcijfer een 6,0 of hoger.
• Kunstvak is met een voldoende afgesloten.
• Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Van mavo 4 naar havo 4
•
•

diploma behaald met 7 examenvakken
diploma behaald met 6 examenvakken met een gemiddelde van alle jaarcijfers van
6,8 of hoger

Overgangsnormen van up2havo
Van up 3 naar up 4.
•
•
•
•

Maximaal 2 tekorten.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddeld van alle jaarcijfers is 6,0 of hoger.
Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Van up4 naar havo 4.

De leerling is geslaagd voor zijn/haar mavo-diploma

Overgangsnormen van havo 3 en 4
Van havo 3 naar havo 4.
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal 2 tekorten
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddelde van alle jaarcijfers is 6,0 of hoger.
Voor de profielvakken is het gemiddelde jaarcijfer een 6,0 of hoger.
Bij de keuze voor wiskunde B is het rapportcijfer voor wiskunde minimaal een 7.
Bij de keuze voor natuurkunde is het rapportcijfer voor natuurkunde minimaal
een 7.
Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
De maatschappelijke stage is met een voldoende afgerond.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Van havo 4 naar havo 5.
•
•
•
•
•

Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Geen rapportcijfer is lager dan een 4.
Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
Geen van de onderdelen voor het combinatiecijfer is lager dan een 4,0.
Verder zijn:
o Alle rapportcijfers een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 5 en de rest is een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 4 en al de andere rapportcijfers zijn een 6 of hoger en
het gemiddelde van alle rapportcijfers is ten minste een 6,0 of;
o twee rapportcijfers zijn een 5, of één 5 en één 4, alle andere rapportcijfers zijn
6 of hoger en het gemiddelde van alle rapportcijfers is tenminste een 6,0.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Overgangsnormen van vwo 3,4 en 5
Van vwo 3 naar vwo 4
•
•
•
•

Maximaal 2 tekorten.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddelde van alle jaarcijfers is 6,0 of hoger.
Voor de profielvakken is het gemiddelde jaarcijfer een 6,0 of hoger.

•
•
•
•

Bij de keuze voor wiskunde B/wiskunde D is het rapportcijfer voor wiskunde
minimaal een 7.
Bij de keuze voor natuurkunde is het rapportcijfer voor natuurkunde minimaal een 7.
Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
De maatschappelijke stage is met een voldoende afgerond.

Als de leerling niet voldoet aan bovenstaande punten doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Van vwo 4 naar vwo 5.
• Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
• Geen rapportcijfer is lager dan een 4.
• Alle rapportcijfers voor de profielvakken zijn 6 of hoger
• Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
• Geen van de onderdelen voor het combinatiecijfer heeft een lager rapportcijfer dan
een 4,0.
• Verder zijn:
o Alle rapportcijfers een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 5 en de rest is een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 4 en al de andere rapportcijfers zijn een 6 of
hoger en het gemiddelde van alle rapportcijfers is ten minste een 6,0 of;
o Twee rapportcijfers zijn een 5, of één 5 en één 4, en alle andere
rapportcijfers zijn een 6 of hoger en het gemiddelde van alle
rapportcijfers is ten minste een 6,0.
Als de leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Van vwo 5 naar vwo 6.
•
•
•
•
•

Maximaal 1 tekort in de kernvakken
Geen rapportcijfer is lager dan een 4.
Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
Geen van de onderdelen voor het combinatiecijfer heeft een lager rapportcijfer dan
een 4,0.
Verder zijn:
o Alle rapportcijfers een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 5 en de rest is een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 4 en al de andere rapportcijfers zijn een 6 of
hoger en het gemiddelde van alle rapportcijfers is ten minste een 6,0
of;

o Twee rapportcijfers zijn een 5, of één 5 en één 4, en alle andere
rapportcijfers zijn een 6 of hoger en het gemiddelde van alle
rapportcijfers is ten minste een 6,0.
Als de leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, doet de docentenvergadering een
uitspraak.
Overgangsnormen tweetalig vwo 3,4 en 5
Van tvwo 3 naar tvwo 4.
•
•
•
•
•
•
•
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•

Maximaal 2 tekorten.
Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
Gemiddelde van alle jaarcijfers is 6,0 of hoger.
Global Citizenship portfolio is minstens met een voldoende afgerond.
Voor de profielvakken is het gemiddelde jaarcijfer een 6,0 of hoger.
Bij de keuze voor wiskunde B/wiskunde D is het rapportcijfer voor wiskunde
minimaal een 7.
Bij de keuze voor natuurkunde is het rapportcijfer voor natuurkunde minimaal een 7.
Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
De maatschappelijke stage is met een voldoende afgerond.

Als de leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, doet de docentenvergadering
een uitspraak.
Voor de tto-leerlingen is de feedback op de tto competenties belangrijk, deze wordt ook
meegenomen in het besluit over de voortgang van de leerlingen.
Van tvwo 4 naar tvwo 5.
• Alle rapportcijfers voor de profielvakken zijn 6 of hoger.
• Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
• Geen rapportcijfer is lager dan een 4.
• Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
• Geen van de onderdelen voor het combinatiecijfer is lager dan een 4,0.
• Global Citizenship portfolio is minstens met een voldoende afgerond.
• Verder zijn:
o Alle rapportcijfers een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 5 en de rest is een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 4 en al de andere rapportcijfers zijn een 6 of
hoger en het gemiddelde van alle rapportcijfers is ten minste een 6,0
of;

o Twee rapportcijfers zijn een 5, of één 5 en één 4, en alle andere
rapportcijfers zijn een 6 of hoger en het gemiddelde van alle
rapportcijfers is ten minste een 6,0.
Als de leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, doet de docentenvergadering
een uitspraak.
Voor de tto-leerlingen is de feedback op de tto competenties belangrijk, deze wordt ook
meegenomen in het besluit over de voortgang van de leerlingen.
Van tvwo 5 naar tvwo 6.
• Maximaal 1 tekort in de kernvakken.
• Geen rapportcijfer is lager dan een 4.
• Loopbaanoriëntatie is met minimaal een voldoende afgerond.
• Geen van de onderdelen voor het combinatiecijfer is lager dan een 4,0.
• Global Citizenship portfolio is minstens met een voldoende afgerond.
• Verder zijn:
o Alle rapportcijfers een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 5 en de rest is een 6 of hoger, of;
o één rapportcijfer is een 4 en al de andere rapportcijfers zijn een 6 of
hoger en het gemiddelde van alle rapportcijfers is ten minste een 6,0
of;
o Twee rapportcijfers zijn een 5, of één 5 en één 4, en alle andere
rapportcijfers zijn een 6 of hoger en het gemiddelde van alle
rapportcijfers is ten minste een 6,0.
Als de leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, doet de docentenvergadering
een uitspraak.
Voor de tto-leerlingen is de feedback op de tto competenties belangrijk, deze wordt ook
meegenomen in het besluit over de voortgang van de leerlingen.

