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Overgangsnormen onderbouw 2020 - 2021  
 
 
Brugklas mavo 
Een leerling is bevorderd als:  
1. De vakken LB, MWO, LO, MU, BV en TN voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6,0 is of meer.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste twee is. 
4. Voor het vak Nederlands staat minimaal een 5. 
 
Brugklas havo 
Een leerling is bevorderd als:  
1. De vakken LB, MWO, LO, MU, BV en TN voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6,0 is of meer.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste twee is  
4. Bij de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels komt hoogstens één 5 voor.  
 
Brugklas atheneum 
Een leerling is bevorderd als:  
1. De vakken LB, MWO, LO, MU, BV en TN voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6,0 is of meer.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste twee is. 
4. Bij de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels komt hoogstens één 5 voor.  
 
Voor alle brugklassen geldt 
• De projecten moeten naar behoren afgesloten zijn.  
• Een (afgerond) cijfer 5 geeft één tekortpunt, een vier twee tekortpunten enz.  
• Indien aan regel 1 niet is voldaan, heeft de leerling tot uiterlijk 3 dagen na de 

rapportvergadering de gelegenheid om het betreffende vak alsnog voldoende af te 
sluiten.  

 
Leerlingen die aan drie van de vier normen voldoen, worden in de rapportvergadering 
besproken. Indien aan minder dan drie van de vier normen wordt voldaan, dan wordt een 
leerling afgewezen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een bespreking mogelijk 
maken. 
De cijfers gedurende het jaar behaald vormen het eindcijfer. Het besluit van de 
docentenvergadering is bindend. 
 
 
In de mavo/havo- en de havo/atheneumklassen worden dubbele cijfers gegeven en 
gelden de overgangsnormen van de desbetreffende afdeling. 
 
 
Klas 2 mavo 
Een leerling is bevorderd als:  
1. De vakken LB, LO, MU, BV en TN voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6.0 of meer is.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste twee is. 
4. a. Binnen de gekozen vakken mag slechts éénmaal een 5 voorkomen.  

b. Voor het vak Nederlands staat minimaal een 5.  
 

• De projecten moeten naar behoren afgesloten zijn.  
• Een (afgerond) cijfer 5 geeft één tekortpunt, een vier twee tekortpunten enz.  
• Indien aan regel 1 niet is voldaan, heeft de leerling tot uiterlijk 3 dagen na de 

rapportvergadering de gelegenheid om het betreffende vak alsnog voldoende af te 
sluiten.  
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Leerlingen die aan minimaal drie van de vier normen voldoen, worden in de 
rapportvergadering besproken. Indien aan minder dan drie van de vier normen wordt 
voldaan, dan wordt een leerling afgewezen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die 
een bespreking mogelijk maken. De leerlingen die niet voldoen aan de vierde norm 
worden besproken indien zij aan de eerste drie normen hebben voldaan. Het besluit van 
de docentenvergadering is bindend.  
De cijfers gedurende het jaar behaald vormen het eindcijfer.  
 
 
Klas 2 havo 
Een leerling is bevorderd als:  
1. De vakken LB, LO, MU, BV en TN voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6.0 of meer is.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste twee is.  
4. Bij de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels komt hoogstens één 5 voor. 
 
• Een (afgerond) cijfer 5 geeft één tekortpunt, een vier twee tekortpunten enz.  
• Indien aan regel 1 niet is voldaan, dan heeft de leerling tot uiterlijk 3 dagen na de 

rapportvergadering de gelegenheid om het betreffende vak alsnog voldoende af te 
sluiten.  

 
Leerlingen die aan drie van de vier normen voldoen, worden in de rapportvergadering 
besproken. Indien aan minder dan drie van de vier normen wordt voldaan, dan wordt een 
leerling afgewezen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een bespreking mogelijk 
maken. Het besluit van de docentenvergadering is bindend.  
De cijfers gedurende het jaar behaald vormen het eindcijfer.  
 
 
Klas 2 atheneum 
Een leerling is bevorderd als:  
1. De vakken LB, LO, MU, BV en TN voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6.0 of meer is.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste twee is.  
4. Bij de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels komt hoogstens één 5 voor. 
 
• Een (afgerond) cijfer 5 geeft één tekortpunt, een vier twee tekortpunten enz.  
• Indien aan regel 1 niet is voldaan, dan heeft de leerling tot uiterlijk 3 dagen na de 

rapportvergadering de gelegenheid om het betreffende vak alsnog voldoende af te 
sluiten. 

 
Leerlingen die aan drie van de vier normen voldoen, worden in de rapportvergadering 
besproken. Indien aan minder dan drie van de vier normen wordt voldaan, dan wordt een 
leerling afgewezen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een bespreking mogelijk 
maken. Het besluit van de docentenvergadering is bindend.  
De cijfers gedurende het jaar behaald vormen het eindcijfer.  
 
 
Klas 3 havo/atheneum 
Een leerling is direct bevorderd als:  
1. De vakken LB, LO, MU en BV voldoende zijn afgesloten.  
2. Het gemiddelde cijfer van de overige vakken 6.0 of meer is.  
3. De som van de tekortpunten in deze overige vakken (regel 2) ten hoogste drie is in 

maximaal drie vakken.  
4. Bij de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels komt hoogstens één 5 voor.  
 
• Een (afgerond) cijfer 5 geeft één tekortpunt, een vier twee tekortpunten enz.  
• Indien aan regel 1 niet is voldaan, dan heeft de leerling tot uiterlijk 3 dagen na de 

rapportvergadering de gelegenheid om het betreffende vak alsnog voldoende af te 
sluiten.  
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Leerlingen die aan minimaal drie van de vier normen voldoen, worden in de 
rapportvergadering besproken. Indien aan minder dan drie van de vier normen wordt 
voldaan, dan wordt een leerling afgewezen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die 
een bespreking mogelijk maken. Het besluit van de docentenvergadering is bindend.  
De cijfers gedurende het jaar behaald vormen het eindcijfer.  
 
 
Algemene regels voor bovenstaande leerjaren 
 
- Het is in principe niet toegestaan tweemaal in dezelfde klas te doubleren. 
- Het is in principe niet toegestaan twee achtereenvolgende leerjaren te doubleren 

binnen dezelfde afdeling. 
- Het is in principe niet toegestaan in de brugklas te doubleren.  
- Bij doubleren in de mavo-2-klassen, havo-2-klassen en de atheneum-2-klassen is het 

besluit van de docentenvergadering voor plaatsing bindend. 
- Een leerling die doubleert moet in het tweede jaar in dezelfde klas voldoen aan de 

overgangseisen anders stroomt hij/zij automatisch af naar een lager niveau/ander 
onderwijs.  
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