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Leerjaar MAVO-3 
 

 De leerlingen hebben van 10 vakken eindcijfers, die op één decimaal zijn afgerond en van 3 vakken, namelijk 
kunstzinnige vorming (KVE), loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en lichamelijke opvoeding – 1 (LO-1), 
een eindletter, die aangeeft of het handelingsdeel al dan niet naar behoren is afgerond. Alle eindresultaten, 
behalve het eindcijfer van rekenen, worden meegenomen in de bevorderingsnormen.  

 sommige leerlingen hebben van 11 vakken een eindcijfer (afgerond op één decimaal) en daarmee 
in totaal 14 eindresultaten. Het betreft hier leerlingen die ook een eindcijfer hebben voor het extra 
gekozen vak maatschappijleer.  
Bij deze leerlingen wordt het eindcijfer voor het vak maatschappijleer in onderstaande 
bevorderingsnormen buiten beschouwing gelaten. 

 

 het tot stand komen van bovengenoemde eindresultaten is terug te vinden in het PTA-boekje 
 
 

 Alle vakken zijn kernvakken met uitzondering van de vakken kunstzinnige vorming (KVE), lichamelijke 
opvoeding – 1 (LO-1), loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), begeleidingsles (BL) en met uitzondering van 
maatschappijleer (indien van toepassing).  

 

 Deelname aan schoolwerkweken en schoolexcursies is opgenomen in het curriculum. Deze deelname of 
vervangende opdracht dient naar behoren te zijn afgerond.  

 

 De handelingsdelen KVE, LO-1 en LOB dienen in MAVO-3 naar behoren te zijn beoordeeld 

 

 De twee profielvakken bij het profiel economie zijn: economie en wiskunde óf Duits 

 

 De twee profielvakken bij het profiel zorg en welzijn zijn: biologie en wiskunde óf aardrijkskunde óf geschiedenis 

 

 De twee profielvakken bij het profiel techniek zijn: natuurkunde en wiskunde 

 

 De twee profielvakken bij het profiel groen zijn: biologie en wiskunde óf natuurkunde 

 

 De 6 examenvakken zijn: Nederlands, Engels, de twee gekozen profielvakken en twee keuzevakken  

 

 De leerling maakt vóór 1 mei van het lopende schooljaar een definitieve keuze voor de 6 examenvakken voor 
MAVO-4. Na deze datum zijn wijzigingen niet toegestaan 

 

 Het rekenonderwijs als onderdeel van wiskunde wordt afgesloten met een eindtoets rekenen aan het einde van 
het schooljaar met inachtneming dat dit eindcijfer op de cijferlijst van mavo-3 vermeld wordt. 

 

 In onderstaande bevorderingsnormen wordt het eindcijfer rekenen buiten beschouwing gelaten 

 

 Indien er sprake is van een incomplete cijferlijst kan de leerling niet besproken worden op de 

eindrapportvergadering met als gevolg dat er geen besluit genomen kan worden. 

 



naar MAVO-4 
 
Bevorderen als: 
 
A  alle eindcijfers van de kernvakken 5,5 of hoger zijn 
     én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is  
 
of  
 
B   er binnen de kernvakken 1x een eindcijfer van 4,5 t/m 5,4 behaald is 
     én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 
     én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is   
 
of  
 
C   er binnen de kernvakken 2x een eindcijfer van 4,5 t/m 5,4 behaald is,  

waarvan maximaal 1x voor één van de 6 examenvakken 
     én de eindcijfers van de  overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 
     én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is   
 
of  
 
D   er binnen de kernvakken 1x een eindcijfer van 4,0 t/m 4,4 behaald is,  

echter niet voor één van de 6 examenvakken 
    én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 
     én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is   

 
of  
 
E   er binnen de kernvakken 1x een eindcijfer van 4,5 t/m 5,4 behaald is en er 1x een cijfer van 4,0 t/m 4,4 behaald 

is, echter het cijfer 4,0 t/m 4,4 niet voor één van de 6 examenvakken 
    én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 
     én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is   
 
 
Bespreken *: 
 
 

indien deelname aan verplichte schoolwerkweken, schoolexcursies niet naar behoren is afgerond  
of  

indien de handelingsdelen in MAVO - 3 “niet naar behoren” zijn beoordeeld  
of  

indien bij A het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 5,5 t/m 5,9 is en aan de overige 
voorwaarden bij A is voldaan 

 
of  

indien bij B, C, D of E het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 5,8 of 5,9 is en aan de overige 
voorwaarden bij B, C, D of E is voldaan 

of  
indien er binnen de kernvakken 2x een eindcijfer van 4,5 t/m 5,4 behaald is voor twee van de 6 examenvakken   
én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 

             én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is 
of  

indien er binnen de kernvakken 3x een eindcijfer van 4,5 t/m 5,4 behaald is,  
waarvan maximaal 1x voor één van de 6 examenvakken   
én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 

             én en het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is 
of  

indien er binnen de kernvakken 1x een eindcijfer van 4,0 t/m 4,4 behaald is voor één van de 6 examenvakken  
en er binnen de kernvakken maximaal 1x een eindcijfer 4,5 t/m 5,4 behaald is,  
echter niet bij één van de 6 examenvakken  
én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 

             én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is 
 
 



of  
indien er binnen de kernvakken 1x een eindcijfer lager is dan 4,0,  
echter niet bij één van de 6 examenvakken 
én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 
én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is 

of  
indien er binnen de kernvakken 1x een eindcijfer van 4,5 t/m 5,4 behaald is en er binnen de kernvakken 1 x een 
eindcijfer lager dan 4,0 is, echter niet bij één van de 6 examenvakken 
én de eindcijfers van de overige kernvakken 5,5 of hoger zijn 
én het gemiddelde van de eindcijfers van de 6 examenvakken 6,0 of hoger is 
 

 
Afwijzen: 
 
  In alle overige gevallen 
 
 
 

* bij alle bovengenoemde bespreekgevallen kunnen de uitslag van de RTTI analyse, werkhouding en inzet in de 
discussie worden meegenomen  

 


