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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
 
Overgang en doubleren mavo 3 

 
Als de leerling voldoet aan de onderstaande 6 normen, wordt hij/zij bevorderd naar 
mavo 4. 
 
Alle punten worden berekend op basis van de afgeronde gemiddelde eindcijfers (een 
heel getal) van de PTO-lijst van de examenvakken.  
 

1. 54 punten of hoger 
2. Maximaal 4 tekortpunten over maximaal 3 vakken 
3. Alle cijfers zijn een 4 of hoger. 
4. De kunstvakken (beeldende vorming of muziek), lichamelijke 

opvoeding 1, godsdienst/levensbeschouwing en Loopbaan 
Oriëntatie & Begeleiding moeten voldoende zijn afgesloten.  

 
Eisen aan het vakkenpakket op basis van 6 examenvakken. 

5. 35 punten of hoger 
6. Maximaal één 5 

 
Wanneer de leerling voldoet aan de eerste 4 eisen, maar niet voldoet aan de eisen 
van het vakkenpakket, kan de vergadering een wijziging van het vakkenpakket 
voorstellen. Wanneer dit voorstel niet wordt opgevolgd zal de leerling doubleren. 
 
Een leerling zit in de bespreekzone bij: 

• 53 of 52 punten in de PTO-lijst 
• 2x5 of 1x4 in het vakkenpakket met een totaal van 35 punten  

 
In de bespreekzone besluit de eindvergadering op basis van de beschikbare 
informatie (resultaten, vaardigheden, testen) over de overgang. 
 
Bij doubleren in mavo 3 doet een leerling het gehele programma over. 
 
Extra vak* 
Als een leerling voor het gekozen extra vak gemiddeld een 6,5 staat en een positief 
advies krijgt van de vakdocent van dit vak, mag hij/zij dit vak volgen in mavo 4 als 
extra vak. 
 

*Bij de vakkenpakketkeuze kunnen de leerlingen in mavo 3 aangeven of ze een extra vak 
willen volgen in mavo 4. Elke leerling mag een extra vak kiezen, in de eindvergadering wordt 
besloten of een leerling het vak mag volgen in mavo 4. Met een extra vak heeft de leerling 
recht op de doorstroom naar havo 4. Ook kan dit van pas komen bij opleidingen met extra 
eisen op het mbo. Rooster technisch kan het voorkomen dat het niet mogelijk is het extra vak 
in te roosteren. 
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