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Tijdens de overgangsvergadering wordt de uiteindelijke beslissing over de overgang
genomen.
Op het laatste rapport worden vanaf klas 3 de cijfers afgerond op hele getallen. Daarbij geldt
dat een cijfer eindigend op 0,45 of hoger naar boven wordt afgerond.
Het aantal tekorten wordt bepaald door het aantal onvoldoendes: een 5 is één tekort, een 4
is twee tekorten enz.
Tot de kernvakken behoren Nederlands, Engels en wiskunde.
Het cijfer voor het vak Rekenvaardigheid telt vanaf klas 2 mee in de overgangsbepaling, maar
compenseert niet voor tekorten bij de overige vakken.
De revisieregeling is van toepassing op de overgang in de bovenbouw en houdt in dat revisie
kan worden aangevraagd indien sprake is van nieuwe relevante feiten die nog onbekend
waren op het moment van de overgangsvergadering.

Overgangsregelingen klas 1
Een leerling stroomt in dezelfde dakpanklas door naar klas 2 als:
• in het totale vakkenpakket niet meer dan 3 tekorten zijn. Bij meer dan 3 tekorten beslist het
docententeam of een leerling doubleert of geplaatst wordt in een lagere dakpanklas.
• voor T/H/V geldt: bij meer dan 1 tekort bij de kernvakken beslist de overgangsvergadering of
een leerling wel of niet doorstroomt in dezelfde dakpanklas.
Een leerling stroomt op naar een hogere dakpanklas als het gemiddelde van de rapportcijfers voor
de cognitieve vakken (alle vakken behalve MU, DR, BV, KM en LO) 7,5 of hoger is.
Uitzondering: een leerling uit klas 1 havo/vwo stroomt op naar klas 2 vwo als er geen
tekorten zijn op het eindrapport en het gemiddelde van de rapportcijfers 7,5 of hoger is.
In klas 1 havo/vwo-technasium bepaalt de overgangsvergadering aan het einde van klas 1 of een
leerling het technasium kan vervolgen.
Overgangsregelingen klas 2
Een leerling in de dakpanklassen is bevorderd van klas 2 naar het laagste niveau van de dakpan in
klas 3 als:
• er niet meer dan 3 tekorten zijn. Leerlingen uit 2 BK (Basis- en Kaderberoepsgerichte
Leerweg) zijn ook bevorderd naar 3 B als er niet meer dan 4 tekorten zijn in 2 vakken;
• er niet meer dan 1 tekort in de kernvakken is. Dit geldt niet voor de overgang naar 3 B en 3
K.
Een leerling in de dakpanklassen is bevorderd van klas 2 naar het hoogste niveau van de dakpan in
klas 3 als:
• er niet meer dan 1 tekort is, met uitzondering van 2 BK naar 3 K (niet meer dan 2 tekorten);
• naar 3 TL t/m 3 vwo: er geen tekort in de kernvakken is;
• naar 3 K: er niet meer dan 1 tekort in de verplichte profielvakken is;
• het gemiddelde van de cognitieve vakken (alle vakken behalve MU, DR, BV, KM en LO) een
7.5 of hoger is. Bij een gemiddelde tussen 7.2 en 7.5 komt de leerling in de bespreekzone.

Een leerling is bevorderd van klas 2 vwo naar klas 3 vwo als:
•
•

er niet meer dan 3 tekorten zijn;
er niet meer dan 1 tekort in de kernvakken is.

N. B. Als een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen beslist de docentenvergadering over een
passend traject.
N. B. In klas 2 van het technasium bepaalt de overgangsvergadering aan het einde van klas 2 of een
leerling het technasium kan vervolgen.
Overgangsregeling van klas 3 BK naar 4 BK
Een leerling is bevorderd van klas 3 BK naar klas 4 BK als:
• er niet meer dan 3 tekorten zijn, mits het laagste cijfer niet lager is dan een 4 en als het
gemiddelde van de rapportcijfers minimaal een 6 is;
• voor het kernvak Nederlands minimaal een 5 gescoord is;
• de vakken maatschappijleer, LO en kunstvakken met een voldoende zijn afgesloten.
N. B. Als voor de rekentoets in klas 3 lager dan 6 is behaald, moet in klas 4 het vak rekenvaardigheid
worden gevolgd.
N. B. Een leerling uit klas 3 BK kan door de schoolleiding geplaatst worden in klas 4 wanneer niet aan
bovenstaande eisen is voldaan. Dit gebeurt eventueel na een uitspraak van de overgangsvergadering
hierover.
Overgangsregeling van klas 3 TL naar 4 TL
Een leerling is bevorderd van klas 3 TL naar klas 4 TL als:
• er niet meer dan 3 tekorten zijn, mits het laagste cijfer niet lager is dan een 4 en als het
gemiddelde van de rapportcijfers minimaal een 6 is;
• voor het kernvak Nederlands minimaal een 5 gescoord is;
• de vakken maatschappijleer, LO, Kunstvakken 1 en LOB met een voldoende zijn afgesloten;
• het sectorwerkstuk in klas 3 met een voldoende is afgerond.
N. B. Als voor de rekentoets in klas 3 lager dan een 6 is behaald, moet in klas 4 het vak
rekenvaardigheid worden gevolgd.
Overgangsregelingen havo en vwo vanaf klas 3
Een leerling is bevorderd van klas 3 havo naar klas 4 havo en van klas 3 vwo naar klas 4 vwo als:
• er niet meer dan 3 tekorten zijn, mits het laagste cijfer niet lager is dan een 4 en als het
gemiddelde van de rapportcijfers minimaal een 6 is;
• er maximaal één 5 is gescoord voor het eindcijfer van de kernvakken;
• het vak Lichamelijke Opvoeding met een voldoende wordt afgesloten.
N. B. Ten aanzien van de profielkeuze voor zowel havo als vwo: indien er in het gekozen profiel meer
dan 2 tekorten zijn, moet worden gekozen voor een ander profiel.
N. B. Voor zowel 3 havo als 3 vwo geldt dat de cijfers voor de vakken drama en muziek bij de
overgang niet meetellen als compensatie voor tekorten bij de overige vakken.

Een leerling is bevorderd van klas 4 havo naar 5 havo als:
• alle cijfers 6 of hoger zijn, of:
• er eenmaal een 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of:
• er eenmaal een 4, of tweemaal een 5, of eenmaal een 5 en eenmaal een 4 is behaald en voor
de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is, en:
• geen van de eindcijfers lager is dan een 4,
• geen van de eindcijfers van de onderdelen van het combinatiecijfer (maatschappijleer en
literatuur) lager is dan een 4,
• er maximaal één 5 is gescoord voor het eindcijfer van de kernvakken,
• CKV, LOB en Lichamelijke Opvoeding met een ‘goed’ of ‘voldoende’ zijn beoordeeld.
N.B. Als voor de rekentoets in klas 4 lager dan 6 is behaald, moet in klas 5 het vak rekenvaardigheid
worden gevolgd.
Een leerling is bevorderd van klas 4 vwo naar 5 vwo en van klas 5 vwo naar 6 vwo als:
•
alle cijfers 6 of hoger zijn, of:
•
er eenmaal een 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of:
•
er eenmaal een 4, of tweemaal een 5, of eenmaal een 5 en eenmaal een 4 is behaald en
voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is, en:
•
geen van de eindcijfers lager is dan een 4,
•
geen van de eindcijfers van de onderdelen van het combinatiecijfer (maatschappijleer en
literatuur) lager is dan een 4,
•
er maximaal één 5 is gescoord voor het eindcijfer van de kernvakken en voor rekenen,
•
CKV, LOB en Lichamelijke Opvoeding met een ‘goed’ of ‘voldoende’ zijn beoordeeld.

