BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT LANSING
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.
● Opstroom naar een hoger niveau is mogelijk gedurende de eerste twee leerjaren en na het 2e leerjaar.
● Het gemiddelde cijfer van een vak wordt berekend met een cijfer afgerond op 1 decimaal.
● Een cijfer dat afgerond wordt op een 5 geldt als 1 tekortpunt.
● Een cijfer dat afgerond wordt op een 4 geldt als 2 tekortpunten.
● Bij een tekortpunt wordt uitgegaan van afgeronde cijfers op gehelen.
Bevorderen van leerjaar 1 naar leerjaar 2
Een leerling wordt bevorderd van leerjaar 1 naar leerjaar 2 als:
●
●

het eindgemiddelde van alle vakken afgerond een 6 is
er sprake is van in totaal maximaal 2 tekortpunten

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken.
Bevorderen van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Een leerling wordt bevorderd van leerjaar 2 naar leerjaar 3 als:
●
●

het eindgemiddelde van alle vakken afgerond een 6 is
er sprake is van in totaal maximaal 2 tekortpunten

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

het eindgemiddelde van alle vakken tenminste 7,5 is
er in de eindcijfers van de vakken geen onvoldoendes zijn

Een leerling uit de 2 mavo/havo klas kan worden bevorderd naar leerjaar 3 Havo als:
●
●
●
●

het eindgemiddelde van alle vakken tenminste 7,5 is
er in de eindcijfers geen onvoldoendes zijn
de kernvakken (Nederlands - Engels - Wiskunde) zijn afgerond met minimaal een 7
de leerlingen in de MH-klas op Havo-niveau getoetst zijn

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

het eindcijfer Nederlands niet lager is dan een 5 afgerond
geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 is
Alle eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen aan de volgende
eisen:
○ Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of
○ Eén 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger, of
○ Eén 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7
○ Tweemaal 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7
○ Het eindcijfer maatschappijleer is een 6 of hoger

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 gl/tl
● de leerling in één extra vak examen heeft gedaan

