Overgangsnormen klas 3 2019-2020
VMBO TL3 naar TL4 / Havo 4 naar TL3 of TL4 / Instroom vmbo TL4 / Havo 3 naar VWO 4
Overgangsnormen VMBO TL 3  TL 4
Aan het einde van het derde leerjaar worden de cijfers van het vierde voortgangsrapport afgerond
op hele cijfers.
 Bij Rapportbespreking eerst cijfers afronden op hele cijfers, dan punten optellen en in tabel kijken
 overgangsnormen hieronder toepassen.
Bevorderd (+) :
Er moet aan twee criteria worden voldaan:
criterium 1.
Er wordt gekeken naar het overzicht van alle vakken:
+
alles is voldoende
+
er zijn een of twee onvoldoendes;
+
er zijn maximaal drie onvoldoendes, maar het totaal is 60 punten of meer.
criterium 2.
Er wordt gekeken naar het gekozen vakkenpakket (zeven vakken)
Voor Nederlands, Engels, maatschappijleer I + gekozen vakken (4) geldt:
+
alles is voldoende
+
1 x 5 en het totaal van de 7 cijfers is 41 of hoger
+
1 x 4 en het totaal van de 7 cijfers is 41 of hoger
+
2 x 5 en het totaal van de 7 cijfers is 41 of hoger
Let op: Indien de leerling wel voldoet aan criterium 1., maar niet aan criterium 2., moet de
leerling doubleren of het vakkenpakket wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor de
gekozen sector.
Bespreken (±) :
± drie onvoldoendes en in totaal 56, 57, 58 of 59 punten
± vier onvoldoendes en minimaal 62 punten
Doubleren (-) :
- drie onvoldoendes en minder dan 56 punten
- vier onvoldoendes en minder dan 60 punten
- vijf onvoldoendes of meer
Overgangsnormering (voor alle vakken, behalve CKV) in schema:

Overige bepalingen:
•
Het cijfer 3 telt voor twee onvoldoendes; de cijfers 4 en 5 voor één onvoldoende.
•
Een leerling die een 3 heeft behaald en verder geen onvoldoendes (en dus volgens de
normen bevorderd zou worden) wordt altijd besproken.
•
Het vak CKV wordt niet met een cijfer afgesloten, maar de leerlingen moeten in klas drie de
handelings-opdrachten van dit vak met de beoordeling V (voldoende) of G (goed) afsluiten.
•
Leerlingen die klas drie moeten overdoen, maar bij het vak ckv bovengenoemde
handelingsopdrachten met de beoordeling V of G hebben afgesloten, worden vrijgesteld van de
CKV-lessen.
•
Leerlingen die in klas vier opteren voor een extra, dus achtste, vak moeten voor hun
examenvakken (zie ook criterium 2. over het vakkenpakket) minimaal 54 punten hebben behaald
op het eindrapport van klas drie.
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•

Let wel: niet elk vak komt in iedere periode voor !

Overstapcriteria Havo 3  VMBO TL 3 of TL4
(Sevenwolden-afspraken m.b.t. leerlingen die tussentijds instromen in de bovenbouw vmbo)
Alle cijfers, die een vmbo-t leerling in klas 3 en 4 behaalt, vormen samen het eindcijfer van het
schoolexamen.
1. (TUSSENTIJDS) INSTROMEN IN VMBO TL 3
De leerlingen kunnen deze overstap alleen maken na rapport 1 en rapport 2; er wordt niet
tussendoor overgestapt.
Opmerkingen:
rapport 1- sterk advies voor afstroming naar vmbo-3
rapport 2- definitief afstromen naar vmbo-3
rapport 3- leerling blijft in havo-3 tot einde schooljaar met de eventuele mogelijkheid om
daarna het “recht” te hebben om nog in te stromen in vmbo-4
(zie boven: specifieke eisen met betrekking tot de overgang havo-3 naar vmbo-4); in
de andere situatie wordt er gekozen om af te stromen naar vmbo-3 of te doubleren
in havo-3.
➢ Eisen met betrekking tot de overgang havo-3 naar vmbo-3:
• Toetsen van klas vmbo 3:
De tussentijdse instromers hoeven de toetsen genoemd in het PTA van klas 3 voorafgaande aan
de datum van instromen in principe niet in te halen.
Let op!: Voor ckv en ma1 gelden andere bepalingen. (zie onder)
In overleg met de teamleider wordt bekeken welke PTA-toetsen de instromer in klas 3 moet
maken en/of inhalen. Het uiteindelijke schoolexamencijfer ontstaat door het gewogen
gemiddelde van de cijfers op de toetsen en opdrachten, die door de betreffende instromer in
klas 3 en 4 zijn gemaakt.
• Maatschappijleer 1 (ma1):
De tussentijdse instromers krijgen op alle drie locaties een aangepast programma voor het vak
ma1 resulterende in een op helen afgerond (CE)-eindcijfer. De leerling bespreekt dit ma1programma met de teamleider en de betreffende docent.
• CKV:
Voor het eind van het schooljaar moeten alle opdrachten van CKV zijn afgerond.
➢

De decanen van de locatie(s) die havo-3 en vmbo-4 aanbieden hebben onderling altijd overleg
over een eventuele overstap.
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2. INSTROMEN IN VMBO TL 4
Toetsen van klas vmbo-3:
De instromers hoeven de toetsen genoemd in het PTA van vmbo 3 niet in te halen. Het
schoolexamencijfer ontstaat door het gewogen gemiddelde van de cijfers op de toetsen en
opdrachten, die in het PTA van vmbo 4 worden vermeld.
➢ Specifieke eisen met betrekking tot de overgang havo-3 naar vmbo-4:
• Bij het cijferoverzicht van het overgangsrapport van havo-3 gelden de volgende regels:
o Er mag geen cijfer -3- op de eindlijst voorkomen
o In het gekozen vakkenpakket voor vmbo-4 mag niet meer dan 2x het cijfer -5voorkomen
o Er mag géén 8e vak worden gekozen.
•

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV):
CKV wordt in klas 3 gegeven en moet aan het eind van klas 3 worden afgesloten met een V
(voldoende) of G (goed).
Afspraak:
Voor het in vmbo 3 afgesloten vak CKV worden voor de instromer klas 4 passende
vervangende opdrachten gemaakt. Richtlijn: 25 klokuren.
De vakdocent en de teamleider bespreken dit CKV-programma en het tijdpad waarbinnen
het vak CKV moet worden afgesloten met V (voldoende) of G (Goed) met de betreffende
leerling.

•

Maatschappijleer 1 (MA1):
Korte inleiding mbt het vak MA1: in Joure wordt MA1 in klas 3 en 4 aangeboden. Het vak
MA1 verdient extra aandacht omdat het (afgeronde) cijfer van het schoolexamen meetelt in
de zak-slaag regeling. Bijzonder is dat vmbo-leerlingen geen centraal examen hoeven af te
leggen voor het genoemde vak. Het afgeronde schoolexamencijfer is dus tegelijk het
eindcijfer.
Afspraak:
De instromers krijgen een aangepast programma voor het vak MA1 resulterende in een op
helen afgerond (CE)-eindcijfer.
De vakdocent en de teamleider bespreken dit MA1-programma met de betreffende leerling.

➢ De uiteindelijke beslissing hoe een leerling instroomt in de bovenbouw vmbo ligt altijd bij de
directie van de ontvangende locatie.
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E. Overgangsnormen Havo 3  VWO 4
Wanneer een leerling aangeeft dat hij/zij de overstap van Havo naar vwo wil maken kan de mentor
dit in de rapportvergadering kenbaar maken. Op FS kan alleen aan het eind van leerjaar Havo-3
worden overgestapt naar VWO (4). Wel kan een leerling al tijdens het schooljaar bezig met
verrijkingsstof (evt. VWO-toetsen laten maken) om de overstap naar VWO-4 makkelijker te maken…..

Aan het eind van het derde leerjaar worden de cijfers van het vierde voortgangsrapport afgerond op
hele cijfers (afkappen-afronden).
 bij rapportbespreking eerst cijfers afronden naar hele cijfers
 overgangscriteria zoals hieronder beschreven toepassen

Voorwaarden:
▪ Overstap alleen aan einde van klas Havo 3 (na Periode 4/eindrapport)
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▪

Er moet een positief advies zijn van het docententeam = eindrapportvergadering

▪

het vak Wiskunde moet in het gekozen profiel zitten

▪

het gem. eindcijfer van alle vakken moet minimaal een 7,5 op eindrapport zijn.

