Bevorderingsregels 2018-2019
Algemeen
a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het
juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling wordt besproken.
b. Een leerling wordt cum laude bevorderd als hij het gemiddelde van de eindrapportcijfers minimaal
8,0 is of meer. Bovendien mag geen van de cijfers op vmbo en havo lager zijn dan 6 en op vwo geen
van de cijfers lager dan 7.
c. Eindrapportcijfers zijn gebaseerd op alle gegeven cijfers over de periode van het begin van het
schooljaar tot het moment waarop de cijfers zijn ingeleverd.
d. Op het eindrapport zijn alle cijfers ingevuld: al het werk is gemaakt of een leerling heeft vrijstelling
gekregen voor een vak of onderdelen ervan.
e. Een leerling kan, behoudens het eindexamenjaar, in zijn opleiding één keer doubleren.
Een leerling kan in de brugklas niet doubleren (behalve wanneer sprake is van bijzondere
omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding).
f. Indien een leerling van een andere school komt en daar in een bepaald leerjaar is gedoubleerd, dan
mag hij niet in dezelfde opleiding nog een keer doubleren behalve in het examenjaar. Atheneum en
gymnasium behoren tot dezelfde opleiding.
g. Als een leerling doubleert kan hij geen resultaten van het vorige jaar meenemen. Hij moet alle
onderdelen opnieuw doen met uitzondering van a. maatschappijleer indien het eindcijfer een 7 of
hoger is en b. de individuele MAS-uren.
h. Aan het einde van een schooljaar kan de directie, in overleg met de ouders, op grond van de
leerprestaties adviseren dat de leerling zich in laat schrijven bij een andere afdeling of een andere
school en de school verlaat.
Cijfers en afronding
Rapport-, voortgangs- en eindrapportcijfers worden berekend als "gewogen gemiddelde" en worden
op een decimaal gegeven. Daarbij worden alle cijfers vermenigvuldigd met hun eigen weegfactor en
vervolgens bij elkaar opgeteld. Dit totaal wordt gedeeld door de optelling van de afzonderlijke
weegfactoren.
Bij afronding: eerst worden de cijfers afgekapt op een decimaal d.w.z.: 5,45 wordt dan een 5,4; 5,56
wordt een 5,5. Indien nodig volgt daarna afronding op hele cijfers en daarbij geldt de volgende
werkwijze:
• Als de eerste decimaal kleiner is dan 5 wordt naar beneden afgerond
• Als de eerste decimaal 5 of groter is, wordt naar boven afgerond
Voorbeeld: 7,9 (1x) + 9,5 (2x) + 7,4 (1x) = 34,3 / 4 = 8,575 = 8,5 = 9
3,7 (1x) + 5,0 (2x) + 4,2 (1x) = 17,9 / 4 = 4,475 = 4,4 = 4
Het rapportcijfer van iedere periode is het gewogen gemiddelde van de toetsen die afgenomen zijn in
die periode.
Het voortgangscijfer is het gewogen gemiddelde van alle afgenomen toetsen op een bepaald
moment.
Het eindrapportcijfer is het gemiddelde cijfer van álle in de loop van het jaar behaalde cijfers en is
daarmee het overgangscijfer.
Het gemiddelde van de SE-cijfers voor een vak wordt bij overgangsvergaderingen afgerond op een
heel cijfer.
Opstromen
Opstromen is alleen mogelijk van klas 1 naar 2 of van klas 2 naar 3. Als criteria hanteren we:
*geen onvoldoendes
*een 7,0 of hoger voor Nederlands, Engels en wiskunde
*een gemiddelde voor alle vakken van 7,5 of hoger
*positief advies lerarenvergadering
Onvoldoende, voldoende, goed (O/V/G)
Op het rapport is het voor enkele vakken nodig om een cijfer om te zetten naar O, V of G.
Aan het einde van het schooljaar worden de volgende regels gebruikt:
-een eindcijfer lager dan een 6 wordt omgezet naar O;
-een eindcijfer van 6 of een 7 wordt omgezet naar V;
- een eindcijfer van een 8 of hoger wordt omgezet naar een G.
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Pakketkeuze
Een leerling kan na de pakketkeuze op eigen verzoek een of meer extra vakken toegewezen krijgen
bij een gemiddelde van 7 of hoger, mits de groepsgrootte van het extra vak dit toelaat. Voor het
toegewezen extra vak worden geen roostergaranties gegeven. Evenmin kan worden gegarandeerd
dat het extra vak elk jaar kan worden gevolgd. De rapportvergadering kan beslissen dat een leerling
een extra vak moet laten vallen indien hij/zij bij een tussen- of eindrapport niet aan de
bevorderingsregels voldoet.
Een leerling kan tot de herfstvakantie een wijziging aanvragen in het gekozen vakkenpakket mits de
groepsaantallen dit toelaten. De wijziging mag geen keuze zijn van een vak waarbij de keuze voor de
zomervakantie niet mogelijk was.
TTO klas 1,2 en 3
Onderstaande overgangsregels gelden alleen voor TTO-klas 1, 2 en 3:
- EIO voldoende,
Zonder ‘voldaan’ voor het EIO-portfolio kan een leerling wel in aanmerking komen voor bevordering
naar de reguliere opleiding.
- Engels 6,0
- Max 1x C voor een TTO-vak, A voor ieder ander TTO-vak
A, B, C systeem:
A = leerling spreekt voldoende Engels
B = leerling spreekt onvoldoende Engels, leerling wordt gewaarschuwd, contact met thuisfront –
indien verbetering, B wordt weer A.
Geen verbetering betekent dat de B een C wordt. De leerling mag maar één C op eindrapport zonder
consequentie. Als er na periode 1 of 2 een B voor een TTO-vak gegeven is, krijgt de leerling tijdens
periode 2 of 3 de kans er weer een A van te maken.
C = leerling spreekt nauwelijks Engels en na waarschuwingen en contact met ouders is er geen
verbetering. –. Als er op de eindlijst meer dan 1x C staat, moet de leerling TTO verlaten.
TTO klas 3 en hoger
Overgangsregels voor de huidige TTO-klas 4 vwo
Voor bevordering op de TTO-afdeling is een 6 voor Engels vereist. Bij een lager resultaat is
bevordering naar de reguliere afdeling wel mogelijk.
De bevordering van een tweetalige leerling vereist een ‘voldaan’ van het EIO-portfolio (EIO: European
and International Orientation).
Zonder ‘voldaan’ voor het EIO-portfolio kan een leerling wel in aanmerking komen voor bevordering
naar de reguliere opleiding.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Brugklassen
klas 1 naar 2
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één cijfer 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/Wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een leerling maar 1x5 hebben. Bij
meer of lagere onvoldoendes bij deze vakken is een leerling niet bevorderd.
Bij 1 vmbo/mavo: aan het handelingsdeel portfolio is voldaan. Dit houdt in dat er twee
portfoliogesprekken zijn gevoerd en het portfolio naar behoren is ingeleverd
Overgangsregels voor TTO-klas 1 havo/vwo (Zie pag. 2)
- EIO voldoende,
Zonder ‘voldaan’ voor het EIO-portfolio kan een leerling wel in aanmerking komen voor bevordering
naar de reguliere opleiding.
- Engels 6,0
- Max 1 x C voor een TTO-vak, A voor ieder ander TTO-vak

-----------------------------------------------------------------------------------------------Vmbo/Mavo
2 vmbo naar 3 vmbo
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/Wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een leerling maar 1 x 5 hebben.
Bij meer of lagere onvoldoendes bij deze vakken is een leerling niet bevorderd.
Aan het handelingsdeel portfolio is voldaan. Dit houdt in dat er twee portfoliogesprekken zijn gevoerd
en het portfolio naar behoren is ingeleverd

Mavo
2 mavo naar 3 mavo
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één cijfer 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/Wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een leerling maar 1 x 5 hebben.
Bij meer of lagere onvoldoendes bij deze vakken is een leerling niet bevorderd.
Aan het handelingsdeel portfolio is voldaan. Dit houdt in dat er twee portfoliogesprekken zijn gevoerd
en het portfolio naar behoren is ingeleverd
Pakketkeuze
Voor keuze LO2 7,0 of hoger voor lichamelijke opvoeding of ingeschreven als Topsporttalentleerling
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3 mavo naar 4 mavo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1. Op het rapport
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn of
- er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of
- er 1x4 of 2x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde
tenminste een 6,0 is
- er maximaal 1 x 5 is behaald voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde
- de maatschappelijke stage voldoende afgerond is
- aan het handelingsdeel portfolio is voldaan. Dit houdt in dat er twee portfoliogesprekken zijn
gevoerd en het portfolio naar behoren is ingeleverd.
2. Op de SE-kaart
- bij de gemiddelden op de SE-kaart niet meer dan drie onvoldoendes zijn behaald, waarbij een 4
of lager telt voor twee onvoldoendes
- aan de handelingsdelen van kunstvak 1 is voldaan.
4 mavo naar 4 havo
De leerling voldoet aan het volgende criterium:
- gemiddeld 6,8 of hoger op de eindcijferlijst.
Voor keuze bsm 7,0 of hoger voor lichamelijke opvoeding of ingeschreven als Topsporttalentleerling
Voor keuze Wi-B het eindcijfer voor wiskunde is minimaal een 7,0 of een positief advies van de
vakdocent. Leerlingen die een NT- of NG-profiel kiezen, moeten gemiddeld minimaal een 7,0 staan
voor de profielvakken of een positief advies krijgen van de docenten van de betreffende
profielvakken.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Havo
2 havo naar 3 havo
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één cijfer 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/Wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een leerling maar 1 x 5 hebben.
Bij meer of lagere onvoldoendes bij deze vakken is een leerling niet bevorderd.
Overgangsregels voor TTO-klas 2 havo/vwo
- EIO voldoende,
Zonder ‘voldaan’ voor het EIO-portfolio kan een leerling wel in aanmerking komen voor bevordering
naar de reguliere opleiding.
- Engels 6,0
- Max 1 x C voor een TTO-vak, A voor ieder ander TTO-vak
3 havo naar 4 havo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1 een leerling moet geslaagd zijn voor het gekozen vakkenpakket en
2 hij voldoet aan onderstaande criteria:
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één cijfer 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een leerling maar 1 x 5 hebben.
Bij meer of lagere onvoldoendes bij deze vakken is een leerling niet bevorderd.
3 De maatschappelijke stage moet voldoende afgerond zijn.
4 Vakkenpakketkeuze
Voor keuze bsm 7,0 of hoger voor lichamelijke opvoeding of ingeschreven als Topsporttalentleerling
Voor keuze Wi-B het eindrapportcijfer voor wiskunde is minimaal een 7,0 of een positief advies van
de vakdocent. Leerlingen die een NT- of NG-profiel kiezen, moeten gemiddeld minimaal een 7,0
staan voor de profielvakken of een positief advies krijgen van de docenten van de betreffende
profielvakken.
4 havo naar 5 havo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1 het eindrapport
- lo voldoende of goed is
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn of
- er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of
- er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde tenminste een 6,0 is en
- er maximaal 1x 5 is behaald voor Nederlands, Engels, wiskunde A/B
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2 het schoolexamen
- bij de eindgemiddelden van de vakken niet meer dan drie onvoldoendes zijn behaald, waarbij een 4
of lager telt voor twee onvoldoendes
3 er is geen 3 of lager behaald op het rapport of als gemiddelde op de SE-kaart
5 havo naar 5 vwo
Een leerling heeft voor het CE gemiddeld 6,5 of hoger.
Een leerling heeft geen onvoldoendes op de eindlijst.
Een leerling heeft voor het CE Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde AB gemiddeld 6,0 of hoger.
Een leerling haalt een eventuele achterstand voor een nieuw te kiezen vak in voor de aanvang van de
cursus. Dit wordt getoetst met een toelatingsexamen, dat wordt nagekeken door twee docenten en
het eindresultaat is 5,5 of hoger. Dit toelatingsexamen is uiterlijk twee weken na het begin van de
cursus afgelegd.
Het profielwerkstuk van 5 havo mag niet worden meegenomen.
Voor het vak maatschappijleer kan vrijstelling verleend worden.
Voor ckv kan vrijstelling gegeven worden voor de uren/lesinhoud van 4 vwo (niet voor de
uren/lesinhoud in 5 vwo).
Het behaalde cijfer voor Rekenen (3F) mag meegenomen worden.
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4 vwo naar 5 vwo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1 het eindrapport
- lo voldoende of goed is
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn of
- er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of
- er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde tenminste een 6,0 is en
- er maximaal 1x 5 is behaald voor Nederlands, Engels of wiskunde A/B/C
2 er geen 3 of lager is behaald op het rapport of als gemiddelde op de SE-kaart

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vwo
2 vwo naar 3 vwo
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één cijfer 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/Wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag de leerling 1 x 5 hebben. Bij meer
of lagere onvoldoendes bij deze vakken is de leerling niet bevorderd.
Voor de keuze gymnasium mag een leerling niet meer dan 1x5 voor Grieks en Latijn hebben.
Overgangsregels voor TTO-klas 2 havo/vwo
- EIO voldoende
Zonder ‘voldaan’ voor het EIO-portfolio kan een leerling wel in aanmerking komen voor bevordering
naar de reguliere opleiding.
- Engels 6,0
- Max 1 x C voor een TTO-vak, A voor ieder ander TTO-vak
3 vwo naar 4 vwo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1 een leerling moet geslaagd zijn voor het gekozen vakkenpakket en
2 hij voldoet aan onderstaande criteria:
Bij geen onvoldoendes bevorderd
Bij 1x5 bevorderd
Bij 1x4 en minstens één cijfer 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 2x5 en minstens twee cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 1x4 en 1x5 en minstens drie cijfers 7,0 of hoger bevorderd, anders niet bevorderd
Bij 3x5 of lager niet bevorderd
Bij 1x3 of lager niet bevorderd
Bij Ne/En/Wi Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een leerling maar 1 x 5 hebben.
Bij meer of lagere onvoldoendes bij deze vakken is de leerling niet bevorderd.
3 De maatschappelijke stage moet voldoende afgerond zijn.
Vakkenpakketkeuze
Voor keuze bsm 7,0 of hoger voor lichamelijke opvoeding of ingeschreven als Topsporttalentleerling
Voor keuze Wi-B het eindrapportcijfer voor wiskunde is minimaal een 7,0 of een positief advies van
de vakdocent. Leerlingen die een NT- of NG-profiel kiezen, moeten gemiddeld minimaal een 7,0
staan voor de profielvakken of een positief advies krijgen van de docenten van de betreffende
profielvakken.
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4 vwo naar 5 vwo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1 het eindrapport
- lo voldoende of goed is
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn of
- er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of
- er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde tenminste een 6,0 is en
- er maximaal 1x 5 is behaald voor Nederlands, Engels of wiskunde A/B/C
2 er geen 3 of lager is behaald op het rapport of als gemiddelde op de SE-kaart
5 vwo naar 6 vwo
Bevordering vindt plaats als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
1 het eindrapport
- lo voldoende of goed is
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn of
- er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of
- er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij
het gemiddelde tenminste een 6,0 is en
- er maximaal 1x 5 is behaald voor Nederlands, Engels of wiskunde ABC
2 het schoolexamen
- bij de eindgemiddelden niet meer dan drie onvoldoendes zijn behaald, waarbij een 4 telt voor
twee onvoldoendes
3 er geen 3 of lager is behaald op het rapport of als gemiddelde op de SE-kaart

Van 5 vwo naar 5 havo
Of de leerling ook vrijstellingen krijgt als hij van 5 vwo naar 5 havo gaat, hangt af van de overlap
tussen de havo- en de vwo-examenprogramma's en de gebruikte methodes. De school bekijkt welke
cijfers en beoordelingen meegenomen kunnen worden. Hiervoor bestaan geen vaste regels.
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