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BEVORDERINGSNORMEN
Algemeen
● de bevorderingsnormen zijn gebaseerd op de eisen die gesteld worden in de kerndoelen en de
eindtermen van elk vak (exameneisen).
● leerlingen die voldoen aan de bevorderingsnormen van een leerjaar worden automatisch bevorderd
naar een volgend leerjaar.
● leerlingen die niet voldoen aan de bevorderingsnormen van een leerjaar worden besproken.
● kernvakken in de leerjaren 1 en 2 zijn Nederlands, Engels en Wiskunde.
● kernvakken in leerjaar 3 zijn de vakken Nederlands en Engels en de overige vakken die onderdeel
uitmaken van het examenpakket van de leerling.
● opstroom naar een hoger niveau is mogelijk na het 2e leerjaar.
● bij de bevordering van leerjaar 3 naar 4 geldt dat zowel de eindcijfers voor elk vak als de PTA cijfers
onderdeel uitmaken van de bevorderingsnormen.
● het gemiddelde van een vak wordt berekend met een cijfer afgerond op 1 decimaal.
● bij een tekortpunt wordt uitgegaan van afgeronde cijfers op gehelen.
● een cijfer dat afgerond wordt op een 5 geldt als 1 tekortpunt.
● een cijfer dat afgerond wordt op een 4 geldt als 2 tekortpunten.
● de docentenvergadering kan gemotiveerd afwijken van de normen wanneer dit voorafgaand aan de
vergadering door de mentor met redenen omkleed is aangevraagd bij de voorzitter van de vergadering.
Bevorderen van leerjaar 1 naar leerjaar 2
Bevordering van leerjaar 1 naar leerjaar 2 vindt plaats binnen hetzelfde niveau van de opleiding vmbo-b,
vmbo-k en mavo.
Een leerling wordt bevorderd van leerjaar 1 naar leerjaar 2 als:
●
●
●
●
●

er minimaal 18,0 punten zijn behaald in de kernvakken
het gemiddelde van alle vakken tenminste 6,0 is
er sprake is van in totaal maximaal 2 tekortpunten
er daarvan maximaal 1 tekortpunt is in de kernvakken
het eindcijfer voor elk vak niet lager is dan 3,5

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken.
Bevorderen van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Bevordering van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vindt plaats binnen hetzelfde niveau van de opleiding. Bij goede
prestaties van de leerling kan de leerling bevorderd worden naar een hoger niveau.
Een leerling wordt bevorderd van leerjaar 2 naar leerjaar 3 als:
●
●
●
●
●

er minimaal 18,0 punten zijn behaald in de kernvakken
het gemiddelde van alle vakken tenminste 6,0 is
er sprake is van in totaal maximaal 2 tekortpunten
er daarvan maximaal 1 tekortpunt is in de kernvakken
het eindcijfer voor elk vak niet lager is dan 3,5

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken.
Een leerling wordt bevorderd naar een hoger niveau in leerjaar 3 als:
●
●
●

de kernvakken zijn afgerond met minimaal een 7
het gemiddelde van alle vakken tenminste 7,5 is
er in de eindcijfers van de vakken geen onvoldoendes zijn

Leerlingen komen ‘ in bespreking’ als de kernvakken niet allemaal zijn afgerond met minimaal een 7, maar de
leerling wel minimaal 22 punten op de kernvakken heeft behaald.
In alle andere gevallen valt de leerling terug in de optie tot bevorderen binnen hetzelfde niveau

Bevorderen van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een leerling wordt bevorderd van leerjaar 3 naar leerjaar 4 als:
●
●
●
●

er hooguit 1 tekortpunt is voor het vak Nederlands
er maximaal 2 tekortpunten zijn in de PTA eindcijfers
het gemiddelde van de gekozen examenvakken tenminste een 6,0 is
het vak CKV met een voldoende is afgesloten

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken.

Doorstromen (bevorderen) van mavo 4 naar havo 4 (intern)
Na het vierde leerjaar kan de leerling onder voorwaarden doorstromen naar havo 4.
Wanneer dat niet wenselijk of niet mogelijk is stroomt de leerling uit naar het mbo.
Een leerling kan doorstromen (bevorderd worden) naar havo 4 als:
● de leerling in bezit is van een diploma vmbo tl
● de eindcijfers van de examenvakken op 1 decimaal gemiddeld een 6,5 of hoger zijn
● de afgeronde eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal
voldoende zijn
● de leerling zich heeft gehouden aan de volgende planning:
●
voor 1 maart van een kalenderjaar een motivatiebrief inleveren bij de
afdelingsleider mavo.
●
voor 1 april van een kalenderjaar een profielkeuze aangeven bij de
afdelingsleider mavo1.
●
voor 1 april ook aanmelden bij een MBO opleiding, als tweede keuze.
Daarmee voorkomt de leerling dat de aanmelding voor het MBO te laat
is, als blijkt dat doorstroom naar havo toch niet mogelijk is.
Als een leerling niet aan bovenstaande bevorderingsnormen voldoet dan zijn de eisen voor externe doorstroom
MAVO-4 naar HAVO-4 van de desbetreffende school van toepassing.

1

de afdelingsleider mavo informeert de afdelingsleider havo

