
 

De overgangsregeling  
  

1.      Algemene bepalingen  

1.1 Alleen de vergadering van docenten die lesgeven aan de leerling, aangevuld 

met  de betrokken conrector(en), is bevoegd tot het bevorderen of afwijzen 

van een leerling c.q. tot het geven van een al dan niet bindend advies. 

1.2    De leerling krijgt in een schooljaar vier rapporten. De cijfers op het rapport 

worden weergegeven met één cijfer achter de komma, waarbij het cijfer 5,5 

en hoger een voldoende is. 

1.3 Periode één van leerjaar 1 heeft een weging van één. Periode 2, 3 en 4 van 

leerjaar 1 hebben een weging van drie.  

1.4 In leerjaar 2 tot en met 5 geeft elk rapport per vak het gewogen doorlopend 

gemiddelde van alle cijfers, behaald vanaf het begin van het schooljaar. 

1.5 Bevordering vindt plaats op grond van het vierde rapport, waarop de cijfers 

worden afgerond op één cijfer achter de komma en waarbij een cijfer van 5,5 

en hoger een voldoende is.  

1.6 Een leerling kan niet tweemaal in hetzelfde leerjaar blijven zitten.  

1.7 Een leerling kan niet in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten. 

1.8 In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering in het belang van de 

leerling afwijken van de hieronder vermelde normering. 

1.9 De besluiten van de docentenvergadering zijn bindend. 

  

2.      De overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2, van leerjaar 2 naar   

     leerjaar 3 en van leerjaar 3 havo naar leerjaar 4 havo 

2.1 De leerling is bevorderd bij:                                    

a) een gemiddelde van 6,0 of hoger en 

b) maximaal twee onvoldoendes, beide 4,0 of hoger (4,0  t/m 5,4) of 

c) maximaal drie onvoldoendes waarvan één cijfer 4,0 of hoger (4,0 t/m 5,4) is 

en twee cijfers 5,0 of hoger (5,0 t/m 5,4) zijn en 

d) maximaal één cijfer lager dan 5,4 voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde, waarbij bovendien dit cijfer minimaal een 4,5 is,  

e) een naar behoren afgeronde rekentoets. 

2.2 Voor een leerling in de tweetalige opleiding (TTO) geldt aanvullend: 

a) het cijfer voor het vak Engels is minimaal een 6,0 

b) de beoordeling van “Use of English” is bij 80% van de vakken die in het Engels 

gegeven worden ‘voldoende’ of ‘goed’.  

  

3.      De overgang van leerjaar 3 mavo naar leerjaar 4 mavo 

3.1 De vakken LO en Kunstvakken 1 wordt beoordeeld met onvoldoende, 

voldoende of goed.  

3.2 De handelingsdelen van de vakken die met een cijfer worden beoordeeld, 

tellen niet mee bij de overgang. De handelingsdelen dienen wel voor aanvang 

van het volgend schooljaar naar behoren te zijn afgerond, wil de overgang 

naar het volgende leerjaar geëffectueerd kunnen worden.  

3.3 De leerling is bevorderd bij:                                           

a) een gemiddelde van 6,0 of hoger en 

b) maximaal éen onvoldoende, waarbij bovendien dit cijfer minimaal een 4,0 is, 

c) maximaal twee onvoldoendes, waarbij beide cijfers 4,5 of hoger zijn,  

d) het cijfer voor het vak Nederlands is minimaal een 4,5 of hoger,  

e) de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ voor de vakken LO en Kunstvakken 1. 

f) een afgelegde rekentoets.  



4.      De overgang van leerjaar 4 havo naar leerjaar 5 havo 

4.1 Het vak LO wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed.  

4.2 De vakken die samen het combinatiecijfer vormen, tellen bij de overgang als 

gezamenlijk vak mee (Ma en CKV). Hiervoor wordt het gemiddelde van de 

eindcijfers op deze vakken in één cijfer achter de komma berekend. 

4.3 De handelingsdelen van de vakken die met een cijfer worden beoordeeld, 

tellen niet mee bij de overgang. De handelingsdelen dienen wel voor aanvang 

van het volgend schooljaar naar behoren te zijn afgerond, wil de overgang 

naar het volgende leerjaar geëffectueerd kunnen worden.  

4.4 De leerling is bevorderd bij:                                           

a) een gemiddelde van 6,0 of hoger en 

b) maximaal twee onvoldoendes, waarvan één cijfer 4,0 of hoger (4,0  t/m 5,4) 

en één cijfer 5,0 of hoger (5,0 t/m 5,4) is,   

c) maximaal één cijfer lager dan 5,4 voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde, waarbij bovendien dit cijfer minimaal een 4,5 is,  

d) de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ voor het vak LO, 

e) een afgelegde rekentoets. 

  

5.      Opstromen van leerjaar mavo 1 naar leerjaar havo 2 en van leerjaar  

     mavo 2 naar leerjaar havo 3 

5.1 De leerling mag opstromen bij: 

a) een gemiddelde van een 8,0 of hoger en 

b) een gemiddelde van een 7,5 of hoger op de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde en 

c) geen cijfer lager dan een 5,5 

 

 


