
Bevorderingscriteria klas 3 Havo Grou 
 

 
 
 
 
Voor de overgang van Havo 3 naar het vierde leerjaar tellen alle vakken gelijkwaardig mee.  
 
De onderstaande bevorderingscriteria gelden: 
Regel voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de ‘kernvakken’) 
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 toegestaan op het eindrapport. Bij 2 of 
meer onvoldoendes op deze 3 vakken wordt de leerling afgewezen en zijn de onderstaande 
bevorderingscriteria niet meer van toepassing. 
 
Bevorderd: (gebaseerd op alle vakken in Havo-3 in gehele afgeronde eindcijfers)  

• geen onvoldoendes 
• 1 x 5 
• 1 x 4 en over alle vakken een gemiddeld eindcijfer van een 6.0 of hoger 

• 2 x 5 en over alle vakken een gemiddeld eindcijfer van een 6.0 of hoger 
• 1 x 4, 1 x 5 en over alle vakken een gemiddeld eindcijfer van een 6.0 of hoger 

 
Bespreken: 

• Bij de volgende cijfercombinaties 4,5,5, of  5,5,5 en over alle gekozen vakken een gemiddeld 
eindcijfer van een 6.0 of hoger op het eindrapport wordt de leerling in de vergadering 
besproken. 

• De uitspraak van de vergadering kan één van de volgende zijn: 
- plaatsing in Havo-3 
- plaatsing in Havo-4 
- bij plaatsing in Havo-4 kan een bepaalde profielkeuze worden geadviseerd  
- uitstroom naar een andere schoolsoort kan geadviseerd worden 

• Doubleren is binnen de wettelijk gestelde kaders een recht van de leerling. 
• Indien de cijferlijst als enige onvoldoende één 3 bevat, of als enige onvoldoendes tweemaal 

een 4, en het gemiddelde eindcijfers over alle vakken in beide gevallen nog steeds een 6.0 of 
hoger is, wordt de situatie van de leerling door de docentenvergadering gewogen en wordt 
beoordeeld of er zwaar wegende argumenten zijn om de leerling alsnog in bespreking van de 
docentenvergadering te brengen. 

 
Afgewezen: 

• In alle andere gevallen is de leerling afgewezen. 
 
De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de 
overgangsnormen. 


