Bevorderingsnormen klas 2 vmbo-basis/kader naar klas 3 vmbo-basis/kader:
Algemene bepalingen:
• Op het eindrapport wordt afgerond tot hele cijfers.
• Tekortpunten worden berekend op basis van het voortgangscijfer, nadat deze naar een geheel
getal is afgerond. Een 5 telt als 1 tekort, een 4 als 2 tekorten, een 3 als 3 tekorten.
• De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de bevorderingsnormen.
• De vakken Bevo, Frysk, LO, muziek, techniek en verzorging worden beoordeeld met een
O/V/RV/G of ZG. Vier van deze zes vakken moeten worden afgesloten met een voldoende.
• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de overgangsvergadering de
leerling een passend vervolgtraject aan.
Voor de bevordering van klas 2 vmbo-basis naar klas 3 vmbo-basis is de norm als volgt:
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op alle schoolvakken.
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunt op de profielgebonden AVO-vakken* van het
gekozen profiel.
• Als een leerling niet voldoet aan bovenstaande normen, biedt de overgangsvergadering de
leerling een passend vervolgtraject aan.
Voor de bevordering van klas 2 vmbo-kader naar klas 3 vmbo-kader is de norm als volgt:
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op alle schoolvakken.
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunt op de profielgebonden AVO-vakken* van het
gekozen profiel.
• Als een leerling niet voldoet aan bovenstaande normen, biedt de overgangsvergadering de
leerling een passend vervolgtraject aan.
Voor de bevordering van klas 2 vmbo-basis/kader naar klas 3 vmbo-kader is de norm als volgt:
• Voor leerlingen die gedurende leerjaar 2 zowel op vmbo-basis- als vmbo-kader-niveau hebben
gewerkt geldt dat zij voor 5 van de 9 onderstaande vakken een positief advies moeten krijgen
van de vakdocent.
Nederlands
Engels
Wiskunde
•

Duits
Frans
Economie

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nask

Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken met een voldoende zijn afgesloten.
Muziek
Verzorging

Bevo
Techniek

LO

Voor de bevordering van klas 2 vmbo-kader/mavo naar klas 3 mavo is de norm als volgt:
• Voor leerlingen die gedurende leerjaar 2 zowel op vmbo-kader- als mavoniveau hebben gewerkt
geldt dat zij voor 6 van de 9 onderstaande vakken een positief advies moeten krijgen van de
vakdocent.
Nederlands
Engels
Wiskunde

Duits
Frans
Economie

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nask

•

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geldt dat de leerling voor 2 van deze 3 vakken
een positief advies moet hebben.

•

Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken met een voldoende zijn afgesloten.
Muziek
Verzorging

Bevo
Techniek

*Als profielgebonden AVO-vakken worden aangemerkt:
BWI =
a. Wiskunde
b. Natuur-scheikunde
PIE =
a. Wiskunde
b. Natuur-scheikunde
M&T =
a. Wiskunde
b. Natuur-scheikunde
HBR =
a. Economie
b. Wiskunde voor alleen de vmbo-basis leerlingen
c. Wiskunde of Duits voor de vmbo-kader leerlingen
Z&W =
a. Biologie
b. Een keuze uit Wiskunde of Maatschappijkunde
E&O =
a. Economie
b. Wiskunde voor alleen de vmbo-basis leerlingen
c. Wiskunde of Duits voor de vmbo-kader leerlingen
D&P =
a. Wiskunde en Economie óf
b. Wiskunde en Biologie óf
c. Economie en Biologie óf
d. Wiskunde en Natuur-scheikunde

LO

Bevorderingsnormen klas 2 mavo
Algemene bepalingen:
• Op het eindrapport wordt afgerond tot hele cijfers.
• Tekortpunten worden berekend op basis van het voortgangscijfer, nadat deze naar een geheel
getal is afgerond. Een 5 telt als 1 tekort, een 4 als 2 tekorten, een 3 als 3 tekorten.
• Doorstroomgemiddelde: de vakken die meetellen voor het doorstroomgemiddelde – voor zover
van toepassing – zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en
scheikunde, wiskunde en economie.
• De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de bevorderingsnormen.
• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de overgangsvergadering de
leerling een passend vervolgtraject aan.
Voor de bevordering van klas 2 mavo naar klas 3 mavo is de norm als volgt:
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op de theorievakken.
• De vakken Bevo, Frysk, LO, muziek, techniek en verzorging worden beoordeeld met een
O/V/RV/G of ZG. Vier van deze zes vakken moeten worden afgesloten met een voldoende.
• Het doorstroomgemiddelde is een 6 of hoger.
Voor de bevordering van klas 2 mavo naar klas 3 havo is de norm als volgt:
Voor leerlingen die gedurende leerjaar 2 bij alle vakken op mavo-niveau hebben gewerkt:
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunt.
• Het doorstroomgemiddelde is 7,0 of hoger.
• Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde is het eindcijfer 7,0 of hoger.
• De leerling krijgt op minimaal zeven van de negen vakken een positief advies van de vakdocent.
Voor leerlingen die gedurende leerjaar 2 zowel op mavo- als havo-niveau hebben gewerkt:*
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunt op de vakken waarbij op mavo-niveau is gewerkt.
• De leerling krijgt op minimaal zeven van de negen vakken een positief advies van de vakdocent.
• Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de leerling voor minimaal twee
van de drie vakken een positief advies moet hebben.
*Voor leerlingen die nog niet aan de bovengenoemde doorstroomeisen voldoen en wel de ambitie
hebben om een havodiploma te behalen geldt:
Bij vijf of zes positieve adviezen waaronder minimaal voor twee van de drie kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde) biedt onze werkwijze de leerling tot de kerstvakantie de kans om alsnog regulier
bevorderd te worden naar 3 havo.

Bevorderingsnormen klas 2 havo
Algemene bepalingen:
• Op het eindrapport wordt afgerond tot hele cijfers.
• Tekortpunten worden berekend op basis van het voortgangscijfer, nadat deze naar een geheel
getal is afgerond. Een 5 telt als 1 tekort, een 4 als 2 tekorten, een 3 als 3 tekorten.
• Doorstroomgemiddelde: de vakken die meetellen voor het doorstroomgemiddelde – voor zover
van toepassing – zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en
scheikunde, wiskunde en economie.
• De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de bevorderingsnormen.
• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de overgangsvergadering de
leerling een passend vervolgtraject aan.
Voor de bevordering van klas 2 havo naar klas 3 havo is de norm als volgt:
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op de theorievakken.
• De vakken Bevo, Frysk, LO, muziek, techniek en verzorging worden beoordeeld met een
O/V/RV/G of ZG. Vier van deze zes vakken moeten worden afgesloten met een voldoende.
• Het doorstroomgemiddelde is een 6 of hoger.
• Maximaal 1 tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
Voor de bevordering van klas 2 havo naar klas 3 vwo is de norm als volgt:
Voor leerlingen die gedurende leerjaar 2 bij alle vakken op havo-niveau hebben gewerkt:
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunt.
• Het doorstroomgemiddelde is 7,0 of hoger.
• Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde is het eindcijfer 7,0 of hoger.
De leerling krijgt op minimaal zeven van de negen vakken een positief advies van de vakdocent.
Voor leerlingen die gedurende leerjaar 2 zowel op havo- als vwo-niveau hebben gewerkt:*
Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunt op de vakken waarbij op havo-niveau is gewerkt.
De leerling krijgt op minimaal zeven van de negen vakken een positief advies van de vakdocent.
Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de leerling voor minimaal twee van
de drie vakken een positief advies moet hebben.
*Voor leerlingen die nog niet aan de bovengenoemde doorstroomeisen voldoen en wel de ambitie
hebben om een vwo-diploma te behalen geldt:
Bij vijf of zes positieve adviezen waaronder minimaal voor twee van de drie kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde) biedt onze werkwijze de leerling tot de kerstvakantie de kans om alsnog regulier
bevorderd te worden naar 3 vwo.

Bevorderingsnomren klas 2 vwo
Algemene bepalingen:
• Op het eindrapport wordt afgerond tot hele cijfers.
• Tekortpunten worden berekend op basis van het voortgangscijfer, nadat deze naar een geheel
getal is afgerond. Een 5 telt als 1 tekort, een 4 als 2 tekorten, een 3 als 3 tekorten.
• Doorstroomgemiddelde: de vakken die meetellen voor het doorstroomgemiddelde – voor zover
van toepassing – zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en
scheikunde, wiskunde en economie.
• De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de bevorderingsnormen.
• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de overgangsvergadering de
leerling een passend vervolgtraject aan.
Voor de bevordering van klas 2 vwo naar klas 3 vwo is de norm als volgt:
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op alle theorievakken.
• De vakken Bevo, Frysk, LO, muziek, techniek en verzorging worden beoordeeld met een
O/V/RV/G of ZG. Vier van deze zes vakken moeten worden afgesloten met een voldoende.
• Het doorstroomgemiddelde is een 6 of hoger.
• Maximaal 1 tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

