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INLEIDING 
 
In dit document vindt u alle informatie over de bevorderingsnormen in de onderbouw. Hieronder 
verstaan we de leerjaren/opleidingen 1MH, 1HV, 1G, 2M, 2HV, 2G, 3H, 3V en 3G 
 
De leerlingen ontvangen in de onderbouw drie keer per jaar een rapport. Op elk rapport worden 
per vak de prestaties van de leerling afgerond in cijfers tot op één decimaal: 0,50 en hoger wordt 
naar boven afgerond wordt; 0,49(99) en lager wordt naar beneden afgerond.  
 
Aan het einde van de derde periode ontvangt de leerling zijn/haar eindrapport. 
Het eindrapport bestaat uit twee kolommen:  
 
- de eerste kolom geeft het gemiddelde weer; dat wordt berekend door middel van  
  onafgeronde cijfers;  
- de tweede kolom geeft de cijfers die gelden voor de overgang en dient voor het 
  berekenen van de tekortpunten. Dit cijfer wordt per vak berekend als het gewogen 
  gemiddelde van alle gegeven cijfers. Dit is een afgerond cijfer. 
 
De gewichten van de verschillende cijfers, waarop het rapportcijfer is gebaseerd, staan vermeld 
in het PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming), dat tevens te vinden is op de 
downloadpagina van de schoolwebsite 
 

Categorieën 
Het eindrapport wordt in een van de volgende drie categorieën ondergebracht: 

     
 
Om de categorie te bepalen wordt allereerst wordt 
gekeken naar het aantal tekortpunten. 
Hiervoor gelden de volgende afspraken: 

     

Cijfer Tekort* 

5 1 

4 2 

3 3 

 
Vervolgens wordt gekeken of de leerling aan eventueel extra gestelde voorwaarden voldoet. 

• Het cijfer 3 is het laagst gegeven cijfer op het rapport in de onderbouw. 

• Het cijfer 3 op het overgangsrapport betekent dat een leerling in de C‐categorie zit en 
dus niet bevorderd kan worden. 

• De docentenvergadering beslist over de bevordering van een leerling in categorieB. 
Het uitgebrachte advies voor het vervolg van de schoolloopbaan speelt hierbij een 
belangrijke rol. De overgangsvergadering kan een leerling gericht naar een bepaalde 
opleiding/leerlaag bevorderen. 

    
Een uitzondering op deze regel zijn de leerlingen in klas 3 die vanwege een profielwisseling of 
een negatief advies in de B-categorie zijn gekomen. 

 

Bijzondere bepalingen voor alle leerjaren 
 
Onvolledige rapporten 
Leerlingen van wie door ongeoorloofde absentie voor een bepaald vak onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn, krijgen op hun rapport geen cijfer voor het desbetreffende vak. Doet zich 
deze onvolledigheid voor op het eindrapport, dan neemt de docentenvergadering een dergelijk 
rapport niet eerder in behandeling dan dat het rapport alsnog volledig is geworden. De 
locatiedirecteur kan een leerling in dat geval een extra opdracht opleggen. 

A Bevorderd 

B ter discussie 

C niet bevorderd 

https://www.pantarijn.nl/mhv-downloads
https://www.pantarijn.nl/mhv-downloads


 Bevorderingsnormen Mavo-1,2 en H/V/G-1,2,3  2019-2021 4 

 
Taken   
Voor taken krijgen de leerlingen een duidelijke schriftelijke instructie zodat ze zonder directe 
begeleiding en hulp zich in hun vakantie kunnen bezighouden met de taak of het herexamen. 
Bij voorkeur vindt ook mondelinge instructie plaats in de periode rondom de 
overgangsvergadering. 
 
Voor de controle na de zomervakantie van de opgegeven taken geldt het volgende: 
1. Op de vastgestelde dag (de eerste maandag van het nieuwe schooljaar) en tijdstip (op 
het takenbriefje vermeld) wordt de taak overhoord en/of gecontroleerd. 
2. Wanneer de taak naar behoren is verricht, wordt dat de leerling meegedeeld; een 
eventuele cijferwaardering kan genoemd worden. Het waarderingscijfer dat voor een taak 
gegeven wordt, maakt geen deel uit van de reeks cijfers die in de loop van het nieuwe 
schooljaar bepalend zijn voor rapportcijfers. 
3. Wanneer de taak niet naar behoren is verricht en/of de betoonde inzet ver is 
achtergebleven bij het vereiste niveau, meldt de docent dit aan de locatiedirecteur. Deze 
beslist in overleg met de betrokken docent over de vraag op welke wijze de taak alsnog in orde 
gebracht kan worden. Dit dient in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar te 
gebeuren, bij voorkeur op school als de leerling geen les heeft. De ouders/verzorgers worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
Uiteindelijk bepaalt de locatiedirecteur - na zich van de beoordeling in tweede instantie van de 
docent vergewist te hebben - het tijdstip waarop de werkzaamheden aan de taak beëindigd 
kunnen worden. 
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BEVORDERINGSNORMEN EERSTE KLASSEN 
 

Vanuit leerjaar 1 MH 
In klas 1MH kan een leerling deelnemen aan het leertraject Mavo of het leertraject Havo. Dit 
zal op de rapporten zichtbaar zijn.  

 

1MH naar 2M  
 
Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en 
voor de vakken Nederlands en Engels max 

1 tekortpunt 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en 

voor de vakken Nederlands en Engels max 

2 tekortpunten (niet bij 1 vak) 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak en 
voor de vakken Nederlands en Engels max 

2 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 

 

  
1MH naar 2H 
 
Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en 
voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde max 1 tekortpunt 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en 

voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde max 2 tekortpunten (niet bij 1 vak) 

 

leerlingen met een mavoadvies of mh-

advies van de basisschool (mits zij twee 

derde van de havotoetsen hebben gemaakt) 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak en 
voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde max 2 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering. 
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Vanuit leerjaar 1HV  
 
In de eerste klas moet een keuze van richting (Havo, Vwo of Gymnasium) worden gemaakt 
voor de tweede klas. Gedurende het jaar worden hiertoe zowel klassikaal als individueel 
diverse activiteiten ondernomen.  

 

1HV naar 2HV – HAVO 
 
Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten  

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak)  

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 
 

1 HV naar 2HV – VWO of naar 2-Gymnasium  
 
Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en gemiddeld 

minimaal 7,0 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en gemiddeld 

minimaal 6,5 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 
Voor bevordering naar 2-gymnasium gelden als voorwaarden:  
- deelname aan programma in 2e helft schooljaar dat voorbereidt op de overstap naar G2 
- een rapport in de Acategorie. 
- een positief  advies voor het gymnasium van de overgangsvergadering.  
 
 

Vanuit leerjaar 1G naar 2G 
 

Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en gemiddeld 

minimaal 7,0 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en gemiddeld 

minimaal 6,0 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 
C-categorie:  
Een leerling in de C-categorie in 1G kan door de rapportvergadering bevorderd worden naar 
2HV (Havo of Vwo-niveau) als de rapportvergadering van mening is dat de leerling wel over 
Vwo capaciteiten beschikt maar door de verzwarende elementen van het 
Gymnasiumprogramma in de C-categorie is beland.  
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BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE KLASSEN 
 

Vanuit leerjaar 2 MAVO naar 3 MAVO 
 

Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en 
voor de vakken Nederlands en Engels max 

1 tekortpunt 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en 

voor de vakken Nederlands en Engels max 

2 tekortpunten (niet bij 1 vak) 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak en 
voor de vakken Nederlands en Engels max 

2 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 

 
 
 
Vanuit leerjaar 2HV: 2 HAVO naar 3 HAVO 
 

Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten  

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak)  

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 
 
 

Vanuit leerjaar 2HV: 2 VWO naar 3 VWO 
 

Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en gemiddeld 

minimaal 7,0 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en gemiddeld 

minimaal 6,5 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak en gemiddeld 

minimaal 6,5 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

  
C-categorie: een leerling in de C-categorie in 2V kan door de rapportvergadering bevorderd 
worden naar H-3 als de rapportvergadering van mening is dat de leerling wel over Havo- 
capaciteiten beschikt. 
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2 GYMNASIUM naar 3 GYMNASIUM 
 

Categorie Voorwaarde 

A = bevorderd 0, 1 of 2 tekortpunten en gemiddeld 

minimaal 7,0 

B = ter discussie 3 tekortpunten (niet bij 1 vak) en gemiddeld 

minimaal 6,0 

C = niet bevorderd 3 tekortpunten bij 1 vak en gemiddeld 

minimaal 6,0 

C = niet bevorderd overige 

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

  
C-categorie: een leerling in de C-categorie in 2G kan door de rapportvergadering bevorderd 
worden naar Vwo-3 als de rapportvergadering van mening is dat de leerling wel over Vwo 
capaciteiten beschikt maar door de verzwarende elementen van het Gymnasiumprogramma 
in de C-categorie is beland.   
 

Overstap 2HV naar 3M 
Het kan ook zijn dat je gericht bevorderd wordt naar 3mavo. Dit kan alleen als je aan een 
aantal eisen voldoet: 

• Alle eindcijfers worden omgerekend met de formulier mavo = cijfer havo x 0,8 + 2. Met 
o.a. deze omgerekende cijfers wordt bekeken of je toegelaten wordt in 3m; hiervoor moet 
je wel voldoen aan de overgangsnormen van 2m naar 3m.                                      

• Er wordt gekeken naar jouw werk- en studiehouding, planning, zelfstandigheid, etc. 

• Je moet/mag ook een aantal vakken laten vallen. Je moet 3 vakken kiezen van de 
volgende 6 vakken 
o biologie 
o Duits 
o Frans 
o tekenen (beeldend) 
o natuurkunde (nask1) 
o scheikunde (nask2) 

 
Voor meer informatie over de te kiezen vakken en het proces rond deze overstap, kan je 
terecht bij je mentor of je decaan.  
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BEVORDERINGSNORMEN DERDE KLASSEN 
 

Vanuit leerjaar 3HVG naar 4 HAVO en 4 VWO 
 
Voor de vakken die de leerling in de bovenbouw volgt (zowel verplichte als keuzevakken), 
wordt uitgegaan van een gemiddeld cijfer en het aantal tekortpunten. Voor het gemiddelde 
tellen onafgeronde cijfers; voor het berekenen van tekortpunten tellen afgeronde cijfers. 
 

Categorie Vakken in de 

bovenbouw: 

tekortpunten 

Vakken in de 

bovenbouw: 

gemiddelde 

Afgesloten 

vakken: 

tekortpunten 

Advies 

docenten 

A = bevorderd 0 of 1 tekortpunt minimaal 6,5 maximaal 3 

(niet bij 1 vak) 

positief advies 

B = ter 

discussie 

0 of 1 tekortpunt minimaal 6,5 

 

maximaal 3 

(niet bij 1 vak) 

negatief advies 

B = ter 

discussie 

0 of 1 tekortpunt minimaal 6,0 maximaal 3 

(niet bij 1 vak) 

positief advies 

 

B = ter 

discussie 

 

0 of 1 tekortpunt minimaal 6,0 

 

maximaal 3 

(niet bij 1 vak) 

negatief advies 

 

C = niet 

bevorderd 

overige 

 

   

In alle andere, afwijkende gevallen beslist de overgangsvergadering.   

 
 
Bij een wisseling van profiel of vakken in de loop van het keuzeproces komt een leerling altijd 
in de B-categorie.  
Leerlingen die in de B-categorie komen vanwege een negatief advies, maar wel aan de 
overgangsnormen voldoen (wat betreft tekortpunten en gemiddelde), kunnen na bespreking 
zelf beslissen of zij doorgaan met het gekozen profiel. 
Bij leerlingen met een te laag gemiddelde beslist de docentenvergadering. 
 
De gang van zaken bij het keuze-adviesproces staat vermeld in het Keuze-OOG. 

 

Vanuit leerjaar 3 VWO naar 4 HAVO  
 
In bijzondere gevallen kan worden overgegaan tot plaatsing in havo 4. Voorwaarde is dat de 
leerling voldoende inzet heeft getoond en er perspectief is op het behalen van een 
havodiploma in 2 jaar.  
Hierover neemt de docentenvergadering een beslissing.   
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ZOMERSCHOOL 
 
In samenwerking met het Bijlesnetwerk (www.bijlesnetwerk.nl) organiseren wij ook dit 
schooljaar van woensdag 14 t/m vrijdag 23 juli een Zomerschool voor leerlingen in het 2e en 
3e leerjaar.  
 
De zomerschool is voor een leerling de kans om tijdens een korte, maar intensieve periode in 
de zomervakantie, opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel 
schooljaar te hoeven overdoen. Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt 
van zittenblijven of ‘afstromen’; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar 
overdoen de beste optie.  
 
Wat houdt de Zomerschool in?  
De zomerschool vindt plaats tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie, van 
woensdag 17 juli t/m vrijdag 26 juli. Andere kenmerken van de zomerschool zijn:  

• twee weken lang van 9.00 – 15.00 uur intensief aan het werk met de stof;  

• maximaal 1-op-6 begeleiding;  
• focus op inhoud en studievaardigheden;  
• het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer, 

gelijkwaardigheid en rust.  

 

Beslissing over deelname  
Tijdens de commissievergadering neemt de school de beslissing welke leerlingen definitief in 
aanmerking komen voor deelname aan de zomerschool. De docenten en mentoren kijken 
hierbij niet alleen naar het aantal tekortpunten, maar ook naar andere ontwikkelingsaspecten 
die schoolsucces beïnvloeden en naar de omstandigheden (denk daarbij bijvoorbeeld aan 
langdurige ziekte).  
De criteria om in aanmerking te komen voor de zomerschool zijn:  

• de leerling komt een punt tekort in de B- of C-categorie voor één of twee vakken en 
dreigt tegen de verwachting in te moeten doubleren.  

• vanwege bijzondere omstandigheden heeft de leerling zich niet kunnen 
ontwikkelen zoals verwacht.  
 

Wanneer je denkt wellicht in aanmerking te komen voor de zomerschool, is het verstandig om 
bij het plannen van de vakantie hier alvast rekening mee te houden. De zomerschool is een 
voorwaardelijk traject; aan het einde van twee weken zomerschool maakt de leerling één of 
twee toetsen, die vooraf door de docenten zijn vastgesteld. Op basis van deze toetsresultaten 
wordt op vrijdag 26 juli bepaald of de leerling wel of niet bevorderd is.  

https://www.bijlesnetwerk.nl/
http://www.bijlesnetwerk.nl/

