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 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 afgeronde 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.
3 mavo > 4 mavo
CKV moet met minimaal voldoende te worden afgesloten.
Voor lichamelijke opvoeding moet minimaal een afgeronde 6 gehaald zijn.
De afvallende vakken, de vakken waarin de leerling in klas 4 geen examen gaat doen, vormen samen met
een ander vak één cijfer. Deze combinatie van vakken is het zevende vak. Het zevende vak kan niet
bestaan uit een combinatie van vakken Nederlands en/of Engels. Ook moet er altijd een profielvak buiten
het zevende vak vallen.
De afvallende vakken moeten minimaal een (afgeronde) 4 zijn.
Voor de zeven tellende cijfers geldt:
Combinatie van onvoldoende
cijfers
5
4
55
45
555
554
44
445
overige

Voorwaarde

minimaal één 7
minimaal één 7
minimaal één 7
minimaal één 7
minimaal één 7

Resultaat
+ bevorderd
B bespreekgeval
- afgewezen
+
+
+
+
+
+
+
B
B

Een leerling die van 4 mavo naar 4 havo wil doorstromen, moet een passend vakkenpakket hebben. Voor
een vervolg op het VAVO geldt de hardheidsclausule (zie 5h > 5a).
3 havo > 4 havo

3 atheneum > 4 atheneum
Alle becijferde vakken tellen mee.
Leerlingen mogen voor de (kern)vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 2 vijven of 1 vier
hebben.
Als aan die eis voldaan is, gelden onderstaande normen:
Combinatie van onvoldoende
cijfers
5
4
3 of lager
55
45
35
34
44
555
455
overige

Resultaat
+ bevorderd
B bespreekgeval
- afgewezen
+
+
B
+
+
B
B
B
B
B
-

Voor de overstap van 3 havo naar 4 mavo en van 3 atheneum naar 4 havo geldt dat de rapportcijfers met
één punt verhoogd worden en dat vervolgens de overgangsregeling van 3 mavo naar 4 mavo
respectievelijk die van 3 havo naar 4 havo wordt toegepast.
In klas 3 atheneum krijgt een leerling toestemming om plaats te nemen in klas 4 atheneum met een Nprofiel met of zonder wiskunde B volgens onderstaande normen op basis van afgeronde eindcijfers:
-

-

Een 7 of hoger voor wiskunde geeft toegang tot wiskunde B in klas vier. Bij de cijfers 5 of 6 voor
wiskunde valt de leerling binnen de bespreekzone om wiskunde B te mogen kiezen. De
overgangsvergadering beslist op basis van het totaalbeeld of de leerling wiskunde B mag kiezen.
Bij een 4 of lager mag de leerling geen wiskunde B kiezen.
Als een leerling opgeteld minimaal 26 punten haalt voor de vier N-profielvakken (natuurkunde,
scheikunde, wiskunde en biologie), dan mag de leerling een N-profiel kiezen. Als een leerling 24
of 25 punten haalt voor de vier N-profielvakken valt de leerling binnen de bespreekzone. De
overgangsvergadering beslist dan op basis van het totaalbeeld of de leerling een N-profiel mag
kiezen.

