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4 Havo, 4 VWO, 5 VWO
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Uitgangspunten van de overgangsnormen
Bevordering naar een volgend leerjaar geschiedt volgens vastgestelde normen. Deze normen
verschillen per leerjaar en afdeling.
 Een leerling van VWO (6 jaar) en van Havo (5 jaar) mag in zijn schoolloopbaan maximaal tweemaal
doubleren, waarvan éénmaal in de onderbouw en éénmaal in de bovenbouw. Een leerling van Havo of
VWO mag niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.
 Horizontaal doorstromen wordt gezien als doubleren; bijvoorbeeld uit 4 VWO naar 4 Havo.
 Wie met een Havo-diploma instroomt in 5 VWO mag over 5 en 6 VWO maximaal drie jaar doen.
 Wie met een Mavo- diploma instroomt in 4 Havo mag over 4 en 5 Havo maximaal 3 jaar doen.
 De school heeft als taak zo te adviseren dat het doubleren zoveel mogelijk beperkt blijft.
 Bij de overgangsnormen gelden de afgeronde cijfers. Een 5.5 wordt een 6, maar een 5.4 wordt afgerond
naar een 5.

Rapportage
Het jaar is verdeeld in 4 periodes. Na periode 4 ontvangen alle leerlingen een rapport behalve. Via SomToday
zijn alle behaalde cijfers en vorderingen gedurende het gehele schooljaar te zien. Geregeld is er een interne
rapportage. De coach is dan op de hoogte van de vorderingen en kan mede op basis hiervan de leerling
begeleiden.

Het rapportcijfer
We kennen een jaarcijfer-systeem; dat wil zeggen dat op het eindrapport het gemiddelde van alle cijfers staat
die tot dan toe behaald zijn (het voortschrijdend gemiddelde). In het PTA voor 4 Havo, 4 en 5 VWO staan de
wegingen voor de schoolexamentoetsen (SE-toetsen).

Overgangsnormen 4 Havo naar 5 Havo
Algemeen
1. Een leerling die het cijfer 3 of lager heeft op het eindrapport wordt niet bevorderd.
2. In bijzondere gevallen beslist de rector.
De kandidaat is bevorderd van 4 Havo naar 5 Havo bij:
 alle vakken eindcijfer 6 of meer
 1 x 5 en de overige vakken 6 of meer
 2 x 5 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6 (bv. compensatie 2 x
7 of 1 x 8)
 1 x 4 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6 (bv. compensatie 2 x
7 of 1 x 8)
 1 x 5 en 1 x 4 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6
(bv. compensatie 1 x 7 en 1 x 8).
 ten hoogste 1 x 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (dus geen 4 of 2 x 5)
 Het cijfer voor LO is niet in de overgangsregel opgenomen. Ten aanzien van dit vak geldt de volgende regel:
LO moet om te kunnen slagen voldoende zijn. Als bij overgang dit vak met een onvoldoende is afgerond,
moet de leerling van de herexamenregeling gebruik maken zoals in het PTA opgenomen. Toelating tot de
lessen in het volgende schooljaar is alleen mogelijk als het herexamen in de eerste schoolweek voldoende
is afgerond.
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken.
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Overgangsnormen 4 VWO naar 5 VWO
Algemeen
1. Een leerling die het cijfer 3 of lager heeft op het eindrapport wordt niet bevorderd.
2. In bijzondere gevallen beslist de rector.
De kandidaat is bevorderd van 4 VWO naar 5 VWO:
 alle vakken eindcijfer 6 of meer
 1 x 5 en de overige vakken 6 of meer.
 2 x 5 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6 (bv. compensatie 2 x
7 of 1 x 8)
 1 x 4 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6 (bv. compensatie 2 x
7 of 1 x 8)
 1 x 5 en 1 x 4 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6
(bv. compensatie 1 x 7 en 1 x 8)
 ten hoogste 1 x 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (dus geen 4 of 2 x 5).
 het cijfer voor LO is niet in de overgangsregel opgenomen. Ten aanzien van dit vak geldt de volgende regel:
LO moet om te kunnen slagen voldoende zijn. Als bij overgang dit vak met een onvoldoende is afgerond,
moet de leerling van de herexamenregeling gebruik maken zoals in het PTA opgenomen. Toelating tot de
lessen in het volgende schooljaar is alleen mogelijk als het herexamen in de eerste schoolweek voldoende
is afgerond.
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken

Overgangsnormen 5 VWO naar 6 VWO
Algemeen
1. Een leerling die het cijfer 3 of lager heeft op het eindrapport wordt niet bevorderd.
2. In bijzondere gevallen beslist de rector.
De kandidaat is bevorderd van 5 VWO naar 6 VWO:
 alle vakken eindcijfer 6 of meer
 1 x 5 en de overige vakken 6 of meer
 2 x 5 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6 (bv. compensatie 2 x
7 of 1 x 8)
 1 x 4 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6 (bv. compensatie 2 x
7 of 1 x 8).
 1 x 5 en 1 x 4 en de overige vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle vakken tenminste 6
(bv. compensatie 1 x 7 en 1 x 8)
 ten hoogste 1 x 5 in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (dus geen 4 of 2 x 5)
 het cijfer voor LO is niet in de overgangsregel opgenomen. Ten aanzien van dit vak geldt de volgende regel:
LO moet om te kunnen slagen voldoende zijn. Als bij overgang dit vak met een onvoldoende is afgerond,
moet de leerling van de herexamenregeling gebruik maken zoals in het PTA opgenomen. Toelating tot de
lessen in het volgende schooljaar is alleen mogelijk als het herexamen in de eerste schoolweek voldoende
is afgerond.
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken.
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