Overgangsnormen derde klas Vita
Van – naar
3 mavo
naar 4 mavo

Verplichte normen







De verplichtingen die tot het schoolexamen
behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA).
Voor het vak ckv dient een voldoende
resultaat te zijn behaald (zie
examenreglement 8.4.4 lid 2).
Niet meer dan 4 tekorten in de vakken van het
3e leerjaar (maatschappijleer telt hierin niet
mee).
In de lijst van de gekozen examenvakken mag
op basis van de overgangscijfers maximaal één
onvoldoende cijfer voorkomen.
Dit cijfer mag niet lager zijn dan een vier.

Let op!







3 mavo
naar 4 mh




Ten minste 49 punten voor de 7
examenvakken.
Positief advies docentenvergadering.

Een leerling die op grond van het bovenstaande niet
automatisch overgaat, is altijd een bespreekgeval.
Wanneer een leerling op basis van de gekozen
examenvakken over is, maar op grond van andere
schoolregels niet het gewenste examenpakket kan volgen,
wordt de betreffende leerling in ieder geval bevorderd.
De rapportvergadering brengt een advies uit over het te kiezen
examenpakket dat wel kan worden gevolgd en de beste kans van
slagen geeft.
Iedere leerling die regulier bevorderd is mag 7 examenvakken
kiezen. De rapportvergadering geeft hierbij een vrijblijvend advies
waarbij de keuze zowel kan worden aangeraden als afgeraden.
Indien een leerling een bespreekgeval is bepaalt de
rapportvergadering of een 7e vak is toegestaan dan wel verplicht
wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld om
roostertechnische redenen, kan de vestigingsdirectie de keuze voor
het 7e vak niet toestaan.
Het vak LO2 kan alleen gekozen worden 7de examenvak.

Van – naar
3 havo
naar 4 havo

Voor periode 1 t/m 3 (september t/m februari)


In het tweede deel van het schooljaar, vanaf periode
4, vervolgen de 3 havo leerlingen hun lessen in een
voorstroomprofiel.
Leerlingen worden tweemaal in het schooljaar
beoordeeld, na afloop van periode 3 en na afloop
van periode 5. In beide gevallen geldt de regel dat
een leerling niet meer dan 3 tekorten mag hebben
en een gemiddelde van een 6 dient te hebben voor
alle vakken. Voor het totaalresultaat van periode 1
t/m 3 krijgt een leerling één symbool op het
rapport.
Hetzelfde geldt voor het totaalresultaat van periode
4 en 5.
De gebruikte symbolen zijn een + of een +/- of een -.
Deze symbolen komen in plaats van de termen
bevorderd, bespreekgeval of afgewezen. In de
beoordelingsnormen wordt gewerkt met de
onvoldoende cijfers 5 en 4.
Indien een cijfer 1, 2 of 3 op het rapport staat,
gelden de volgende
afspraken:
 Bij de bepaling van de toegestane
combinaties’ bij de onvoldoendes worden
deze cijfers als een 4 beoordeeld.
 Bij de vaststelling van het ‘minimum
puntenaantal’ geldt altijd de werkelijke
waarde van het cijfer 1,2 of 3.

Er wordt gerekend met 13 vakken: Nederlands, Engels, Frans,
Duits, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde,
scheikunde, economie, lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen.
Aantal
onvoldoendes

Toegestane
combinaties

0
1
1
2
2
2
3
4
Alle overige

5
4
5-5 of 5-4
5-5 of 5-4
4-4
5-5-5 of 5-5-4 of 5-4-4
5-5-5-5 of 5-5-5-4

Minimum
puntenaanta
l
78
77
76
78
76 of 77
79
80
80

Resultaten

+
+
+
+
+/+/+/+/-

Voor periode 4 en 5 (maart t/m juni)


Er wordt gerekend met 11 vakken. Voor de bepaling van +,
+/- of – geldt de onderstaande norm.
(Let op: bij deze 11 vakken wordt gewerkt met een
voortschrijdend gemiddelde vanaf periode 1!)
Aantal
Toegestane
Minimum
Resultaten
onvoldoendes
combinaties
puntenaanta
l
0
66
+
1
5
65
+
1
4
64
+
2
5-5 of 5-4
66
+
2
5-5 of 5-4
64 of 65
+/2
4-4
67
+/3
5-5-5 of 5-5-4 of 5-4-4 68
+/4
5-5-5-5 of 5-5-5-4
68
+/Alle overige
-

Let op!
 Voor periode 1 en 2 geldt dat: Is een
leerling doubleur uit het derde
leerjaar dan mag er maximaal 1
onvoldoende op het rapport staan
voor een +.
Bij meer dan 1 onvoldoende is +/de hoogst haalbare score.

Voor periode 1,2 3, 4 en 5

3 havo
naar 4 havo
Uiteindelijk wordt de overgang bepaald door de
combinatie van het symbool uit het eerste deel (3
havo) en het tweede deel (3 havo in het
voorstroomprofiel) van het jaar.
Aangezien een leerling in 4 havo voor een profiel
heeft gekozen geldt bij de bevordering van 3 havo
naar 4 havo nog de volgende voorwaarde: met 3
onvoldoendes in het gekozen profielgedeelte wordt
een leerling automatisch ‘een bespreekgeval’ in de
overgangsvergadering.

Van – naar
3 atheneum
naar 4 atheneum

Er geldt (aan het eind van het schooljaar) een subnorm voor leerlingen die
kiezen voor de vakken wiskunde en/of natuurkunde in het profiel:
 Tenminste een 7,0 voor wiskunde als wiskunde B in een profiel wordt
gekozen
 Ten minste 13,0 punten voor wiskunde en natuurkunde als wiskunde A
en natuurkunde in een profiel worden gekozen.
 Ten minste 14,0 punten voor wiskunde en natuurkunde als wiskunde B
en natuurkunde in een profiel worden gekozen.
Periode 1, 2 en 3
+
+
+/+/+/+
-

Niet meer dan 3 tekorten
in de vakken van het
derde leerjaar.

Totaal
+
+
+
+
+/+/+/-

+/-

-

-

-

-

-

Verplichte normen


Periode 4 en 5
+
+/+
+
+/+
+/-

Resultaat
bevorderd
bevorderd
bevorderd
bevorderd
bespreken
bespreken
bespreken
doubleren/
afgewezen
doubleren/
afgewezen
doubleren/
afgewezen

Subnormen



Ten minste 60 punten voor de vakken Ne-En-Du-Fa-Wi-Na-Sk-Ec-Ak- Gs.
Indien in het profiel wordt gekozen voor de combinatie wiskunde en/of
natuurkunde, geldt het volgende:
Tenminste een 7,0 voor wiskunde als wiskunde B in een profiel
wordt gekozen
Ten minste 13,0 punten voor wiskunde en natuurkunde als
wiskunde A en natuurkunde in een profiel worden gekozen.
Ten minste 14,0 punten voor wiskunde en natuurkunde als
wiskunde B en natuurkunde in een profiel worden gekozen.

Let op!

