
Algemene bepalingen  

   

De overgangsvergadering bepaalt (met uitzondering van 4 havo en 5 atheneum) of een leerling bevorderd 
wordt, doubleert of doorstroomt naar een ander niveau.  

Iedere lesgevende docent, van wie het vak met een cijfer wordt beoordeeld, is in de 
overgangsvergadering aanwezig en heeft stemplicht. De meerderheid van stemmen is bepalend en als de 
stemmen staken, beslist de voorzitter van de vergadering. De overgangsvergadering wordt voorgezeten 
door de studieleider van de betreffende afdeling.  

Voor klas één tot en met drie geldt dat de commissievergadering kan beslissen om een leerling te 
bespreken ondanks dat de leerling volgens de normen niet bespreekbaar is.  

Als een leerling voor een traject een onvoldoende (cijfer) scoort, beslist de vergadering of de leerling het 
traject kan vervolgen in het volgende leerjaar.  

Het rapportcijfer is gebaseerd op het op één decimaal afgekapte jaargemiddelde.  

Er kan alleen in uitzonderlijke gevallen van de overgangsregeling worden afgeweken. De betreffende 
studieleider kan daarvoor een verzoek indienen bij de examencommissie. In een uiterste geval beslist de 
directeur.  

   

1 mavo > 2 mavo  

Alle becijferde vakken tellen mee.  
Gemiddelde van de cijfers  Aantal onvoldoendes  Resultaat  

+ bevorderd  
B bespreekgeval  
-  afgewezen  

6,0 of hoger  
   
5,5 – 5,9  
   
6,0 of hoger  
   
7,5 of hoger  
   
overig  

maximaal 2  
   
maximaal 2   
   
3 of meer   
   
0  

+  
   
B  
   
B  
   
B opstroom 2mh*  
   
-  

*Indien er doorstroom naar 2mh gewenst is, wordt dit door leerling, ouders   

 *Indien er doorstroom naar 2mh gewenst is, wordt dit door leerling, ouders en mentor besproken.  

Uiteindelijk beslist de overgangsvergadering.  

  

  

  

  

  



  
 1mh > 2 mh  

Alle becijferde vakken tellen mee.  

Bij het gemiddelde wordt gekeken naar de mavocijfers.  

   
Gemiddelde van de cijfers  Aantal onvoldoendes  Resultaat  

+ bevorderd  
B bespreekgeval  
-  afgewezen  

6,0 of hoger  
   
5,5 – 5,9  
   
6,0 of hoger  
   
7,5 of hoger  
   
   
overig  

maximaal 2 op mavo 
maximaal 3 op havo 
maximaal 2 op mavo 
maximaal 3 op havo 
maximaal 3  
   
0  

+  
   
B  
   
B  
   
B opstroom 2h/2ha*  
   
-  

*Indien er doorstroom naar 2h/2ha  

 *Indien er doorstroom naar 2h/2ha gewenst is, wordt tevens gekeken naar de cijfers van het nieuwe 
niveau. Leerling, ouders en mentor bespreken dit en uiteindelijk beslist de overgangsvergadering.  

  

1ha > 2 ha  

Alle becijferde vakken tellen mee.  

Bij het gemiddelde wordt gekeken naar de havo-cijfers.  

   
Gemiddelde van de cijfers  Aantal onvoldoendes  Resultaat  

+ bevorderd  
B bespreekgeval  
-  afgewezen  

6,0 of hoger  
   
5,5 – 5,9  
   
6,0 of hoger  
   
7,5 of hoger  
   
overig  

maximaal 2 op havo 
maximaal 3 op atheneum 
maximaal 2 op havo 
maximaal 3 op atheneum 
maximaal 3 op havo  
   
0  

+  
   
B  
   
B 2 havo  
   
B opstroom 2a*  
   
-  

*Indien er doorstroom naar 2a  

 *Indien er doorstroom naar 2a gewenst is, wordt tevens gekeken naar de cijfers van het nieuwe niveau. 
Leerling, ouders en mentor bespreken dit en uiteindelijk beslist de overgangsvergadering.  



  
 1 atheneum > 2 atheneum  

   
Gemiddelde van de cijfers  Aantal onvoldoendes  Resultaat  

+ bevorderd  
B bespreekgeval  
-  afgewezen  

6,0 of hoger  
   
5,5 – 5,9  
   
6,0 of hoger  
   
overig  

maximaal 2   
   
maximaal 2   
   
3 of meer   

+  
   
B  
   
B  
   
-  

   

  

  


