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HAVO 3
A. Een leerling uit H3 kan bevorderd worden naar H4,
1. mits de leerling voor de zaakvakken gemiddeld een 6,0 heeft behaald. Het
gemiddelde wordt bepaald aan de hand van de niet afgeronde cijfers. Onder
zaakvakken vallen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde en economie.
2. en de leerling uit H3 in het gekozen profiel voldoet aan de Slaag-zakregeling van het
Eindexamen van de Tweede fase, zoals hierna vermeld.
Indien een leerling alleen voldoet aan de tweede norm (lees slaag-zakregeling in het
gekozen profiel) komt deze leerling in aanmerking voor bespreking.

B. Een leerling uit HAVO 3 kan bevorderd worden naar M@VO 4 mits
1. het vakkenpakket van de leerling deel uitmaakt van het aanbod aan vakken
binnen M@VO 4 van dat jaar en
2. de leerling voor zowel Nederlands als Engels per vak niet meer dan 1 tekort heeft
en
3. de leerling voor de overige vier in M@VO 4 te volgen vakken (sector- dan wel
(keuzevak) in totaal niet meer dan 6 tekorten heeft en
4. de docentenvergadering HAVO 3 daartoe tijdens de vergadering positief heeft
geadviseerd
5. er een intakegesprek met de leerling heeft plaatsgevonden door de teamleider
@VMBO-M@VO en daarbij een positief besluit neemt.
6. de leerling voor eind september van het volgend schooljaar een opdracht heeft
uitgevoerd voor het vak Maatschappijleer 1.

VWO 3
A. Een leerling uit V3 kan bevorderd worden naar V4,
1. mits de leerling voor de zaakvakken gemiddeld een 6,0 heeft behaald. Het
gemiddelde wordt bepaald aan de hand van de niet afgeronde cijfers. Onder
zaakvakken vallen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn als de leerling dit
gekozen heeft, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, scheikunde,
natuurkunde en economie.
2. En de leerling uit V3 in het gekozen profiel voldoet aan de Slaag-zakregeling van
het Eindexamen van de Tweede fase, zoals hierna vermeld.
Indien een leerling alleen voldoet aan de tweede norm (lees slaag-zakregeling in het
gekozen profiel) komt deze leerling in aanmerking voor bespreking.

B. Een leerling uit VWO 3, die niet bevorderbaar is naar VWO 4, kan bevorderd worden
naar HAVO 4, mits de leerling niet meer dan 5 tekorten heeft en in het gekozen profiel
voldoet aan de slaagzakregeling. Ter berekening van de slaagzakkans in het gekozen
Havo-profiel worden de eindcijfers van VWO 3 met 1 punt verhoogd.
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 komen alle leerlingen uit de derde klas die niet
voldoen aan bovenstaande bevorderingsrichtlijnen in aanmerking voor bespreking die kan
leiden tot bevordering, al dan niet voorwaardelijk, naar het volgende leerjaar van dezelfde
opleiding. In de bespreking worden, naast de gebruikelijke inbreng van vakdocenten en de
mentor, de volgende aanvullende factoren meegewogen:
- inzet en prestaties per vak gedurende de periode van thuisonderwijs, zoals genoteerd
in Som
- de resultaten voor de gekozen profielvakken
Na het delen van inzichten wordt in stemming gebracht of betreffende leerling kan worden
bevorderd naar het volgende leerjaar. Alleen de vakdocenten brengen hun stem uit. Een
vakdocent mag zich niet onthouden van de stemming. Wanneer de stemmen gelijk uitkomen,
besluit de teamleider.
Wanneer een leerling niet wordt bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde
opleiding, geeft het docententeam een advies over het vervolg aan ouders en leerling. Een
leerling heeft het recht hetzelfde leerjaar over te doen, mits deze niet eerder in een leerjaar
van dezelfde opleiding is gedoubleerd.

HAVO 4 en VWO 4
1. Bevordering vindt plaats als de leerling in het gekozen profiel voldoet aan de slaag
zakregeling van het Eindexamen.
2. De cijfers van het vak Lichamelijke Opvoeding en de beoordeling van het profielwerkstuk
(voor Havo 4 en Vwo 5) worden niet bij de beoordeling betrokken, maar wel op het
rapport vermeld.
3. Het gemiddelde van de op 0 decimalen afgeronde eindcijfers van de vakken
Maatschappijleer en CKV wordt gerekend als “groot vak” en wordt zodoende betrokken
bij de bevordering.
4. Indien de leerling niet voldoet aan de slaag-zakregeling van het Eindexamen, maar wel
zou kunnen slagen in het Tweede Tijdvak van het Examen, is deze leerling een
bespreekgeval. Deze bespreekruimte is beperkt tot die gevallen waarin een verhoging
van het resultaat van 1 vak met maximaal 1 punt zou leiden tot een overgang.
5. Het eindcijfer voor het vak rekenen wordt niet betrokken bij de overgang.
Een leerling kan vanuit V4 in H5 bevorderd worden, indien de teamleider op voorstel van een
meerderheid van de rapportvergadering daartoe besluit.
VWO 5
1. Bevordering vindt plaats als de leerling in het gekozen profiel voldoet aan de slaagzakregeling van het eindexamen.
2. De cijfers van de vakken Lichamelijke Opvoeding, CKV en de beoordeling van het
profielwerkstuk worden niet bij de beoordeling betrokken, maar wel op het rapport vermeld.
3. Het op 0 decimalen afgeronde gemiddelde van de eindcijfers van Maatschappijleer en
Algemene Natuurwetenschappen telt mee als cijfer voor een “groot” vak
4. Indien de leerling niet voldoet aan de slaag-zakregeling van het Eindexamen, maar wel zou
kunnen slagen in het Tweede Tijdvak van het Examen, is deze leerling een bespreekgeval.
Deze bespreekruimte is beperkt tot die gevallen waarin een verhoging van het resultaat van
1 vak met maximaal 1 punt zou leiden tot een overgang.
5. Het eindcijfer voor het vak rekenen wordt niet betrokken bij de overgang.
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 komen alle leerlingen uit de Tweede Fase die niet
voldoen aan bovenstaande bevorderingsrichtlijnen in aanmerking voor bespreking die kan
leiden tot bevordering naar het volgende leerjaar van dezelfde opleiding. In de bespreking
worden, naast de gebruikelijke inbreng van vakdocenten en de mentor, de volgende
aanvullende factoren meegewogen:
- inzet en prestaties per vak gedurende de periode van thuisonderwijs, zoals genoteerd
in Som
- de resultaten in het examendossier
Na het delen van inzichten wordt in stemming gebracht of betreffende leerling kan worden
bevorderd naar het volgende leerjaar. Alleen de vakdocenten brengen hun stem uit. Een
vakdocent mag zich niet onthouden van de stemming. Wanneer de stemmen gelijk uitkomen,
besluit de teamleider.
Wanneer een leerling niet wordt bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde
opleiding, geeft het docententeam een advies over het vervolg aan ouders en leerling. Een
leerling heeft het recht hetzelfde leerjaar over te doen, mits deze niet eerder in een leerjaar
van dezelfde opleiding is gedoubleerd.

Algemene regel voor HAVO 3 t/m VWO 5
Cijfers van vakken die niet verplicht in het curriculum gevolgd zijn, worden desgewenst niet
in de beoordeling betrokken. In dat geval mag het vak in een volgend leerjaar niet meer
gevolgd worden.

