Overgangsnormen tweede klas Vita
Van – naar
2 mavo
naar 3 mavo

Verplichte normen


Niet meer dan vier tekorten in de
vakken van het tweede leerjaar.

Subnormen



Van de vakken Ne-En-Du-Wi-Ak-Gs-Na-Ec niet meer dan
twee onvoldoendes.
Ten minste 48 punten voor de vakken Ne-En-Du-Wi- Ak-Gs- Na-Ec.

Prognose en overgang 2HA (19/20)
Niveaubepaling
(prognosevergadering in periode 3)
Verplichte norm

Subnorm

Overgang
2
havo/atheneum
naar 3 havo

Overgangsnorm (eind jaar)
We werken op basis van voortschrijdend gemiddelde
van het gehele schooljaar.
Verplicht
Subnorm
Op grond van de HOp grond van de H-cijfers:
cijfers:
 Ten minste 54 punten
 Niet meer dan drie
voor de vakken Ne-En-Dutekorten in de
Fa-Wi-Nask-Bi-Ak-Gs.
vakken van het
tweede leerjaar
 Kernvakken:
maximaal 1 tekort
voor ne/wi/en

Toegang tot
atheneumtoetsen

Op grond van de HAcijfers:
 Niet meer dan drie
tekorten in de vakken
van het tweede
leerjaar.
 Ten minste 63
punten voor de
vakken Ne-En-Du-FaWi-Nask-Bi-Ak-Gs
 Kernvakken:
maximaal 1 tekort
voor ne/wi/en

Op grond van de HA2
Op grond van de HA én
Op grond van de HA én Acijfers:
havo/atheneum
A-cijfers:
cijfers:
 Bij niet meer dan drie naar 3 atheneum  Niet meer dan drie
 Bij niet meer dan drie
tekorten in de vakken
tekorten in de
tekorten in de vakken van
van het tweede
vakken van het
het tweede leerjaar én 57,
leerjaar en 59, 60, 61
tweede leerjaar.
58 of 59 punten voor de
of 62 punten voor de
vakken Ne-En-Du-Fa-Wi Ten minste 60
vakken Ne-En-Du-FaNa-Bi- Ak en Gs beslist de
punten voor de
Wi-Na-Bi- Ak en Gs
docentenvergadering over
vakken Ne-En-Dugeeft de
bevorderen naar 3 havo of
Fa-Wi-Nask-Bi-Ak-Gs
docentenvergadering
3 atheneum.
 Kernvakken:
een niveau-advies.
maximaal 1 tekort
De leerling heeft in dit
voor ne/wi/en
geval wel het recht
om te kiezen voor
atheneum-toetsen
Een leerling kan alleen bevorderd worden naar 3A indien hij/zij in periode 4 en 5 alle toetsen op atheneum-niveau gemaakt heeft.
Een leerling die in periode 4 en 5 havo-toetsen maakt, mag voor een enkel vak toetsen op atheneum-niveau maken, mits toestemming van de
docentenvergadering (op het overgangsrapport komt hiervan een notitie).

