Bevorderingsnormen
Algemene regels:
•
•
•
•
•

Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement;
Alle cijfers behouden een decimaal;
We werken met een doorlopend gemiddelde;
Voor de vaststelling van de tekorten worden de cijfers wel afgerond:
een 5 = 1 tekort, een 4 = 2 tekorten en een 3 of lager = 3 tekorten. Hierbij
zal worden gerekend met twee decimalen (een 5,49 is dus een tekort);
Bij stemming op een rapportvergadering is altijd 75% meerderheid van de
complete docentenvergadering van een klas vereist. De uitslag is bindend.

Brugklas / 1e leerjaar:
Uitgangspunten:
• a-vakken zijn: Ne – En – Fa - kv (gymnasium) – ak – gs – m&n – m&m – wi
b-vakken zijn: tn, kc, in, lo, o&o, bc, kck, sp;
• Een leerling komt in aanmerking voor bespreking bij 1 tekort teveel, maar wel
voldoende punten of bij maximaal 0,1 punt te weinig bij het gemiddelde en niet te
veel tekorten;
• Voor kck, sp of o&o moet een leerling minimaal een 6,0 halen;
• Bij twijfel over een bevordering kan er een herkansing gegeven worden. Er kan
sprake zijn van ernstige omstandigheden in de persoonlijke situatie van een leerling
die tot tekorten heeft geleid. De leerling kan dan een taak krijgen. Deze taak zal
getoetst worden;
• Met uitzondering van het Gymnasium of de combinatieklas Gymnasium/Atheneum
bestaan alle brugklassen uit twee niveaus.
Brugklas naar G2

Brugklas naar hoge
niveau
Brugklas naar lage
niveau
Brugklas naar gelijk
niveau

T1 naar H2

KB-1 naar B2
Lwoo-1 naar Lwoo-2

Bevorderd bij:
•
7,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
maximaal 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de
b-vakken
•
Cambridge Engels minimaal 6,0
Bevorderd bij:
•
7,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
maximaal 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de
b-vakken
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
maximaal 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de
b-vakken
Bij brugklassen met één niveau:
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
maximaal 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de bvakken
Bevorderd bij:
•
7,5 gemiddeld voor de a-vakken
•
maximaal 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de
b-vakken
Alle leerlingen zijn bespreekgeval m.b.t. de studievoortzetting,
de vergadering geeft een bindend advies
Alle leerlingen zijn bespreekgeval m.b.t. de studievoortzetting,
de vergadering geeft een bindend advies
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Leerjaar 2 e.v. vmbo / havo / vwo:
Uitgangspunten:
• a-vakken zijn: Ne – En – Fa – Du – La – Gr – ak – gs – bi – wi – ns – ec – m&m
b-vakken zijn: tn, kc, tn, lo, o&o, bc, kck, sp;
• Een leerling komt in aanmerking voor bespreking bij 1 tekort teveel, maar wel
voldoende punten of bij maximaal 0,1 punt te weinig bij het gemiddelde en niet te
veel tekorten;
• Voor kck, sp of o&o moet een leerling minimaal een 6,0 halen;
• Bij twijfel over een bevordering kan er een herkansing gegeven worden. Er kan
sprake zijn van ernstige omstandigheden in de persoonlijke situatie van een leerling
die tot tekorten heeft geleid. De leerling kan dan een taak krijgen. Deze taak zal
getoetst worden.
K2 naar T2

T2 naar H2

H2 naar V2

G2 naar G3

A2 naar A3

H2 naar H3

H2 naar T3

T2 naar T3
K2 naar K3

N.a.v. het kerstrapport.
Richtlijn: gemiddelde van 7,5 voor de a-vakken + positief advies
(75% docentenvergadering), waarbij gekeken wordt naar inzet,
motivatie, huiswerkattitude en gedrag
Daarnaast dient de leerling een bijwerkprogramma te volgen voor de
2e moderne vreemde taal.
N.a.v. het kerstrapport.
Richtlijn: gemiddelde van 7,5 voor de a-vakken + positief advies
(75% docentenvergadering), waarbij gekeken wordt naar inzet,
motivatie, huiswerkattitude en gedrag
N.a.v. het kerstrapport.
Richtlijn: gemiddelde van 7,5 voor de a-vakken + positief advies
(75% docentenvergadering), waarbij gekeken wordt naar inzet,
motivatie, huiswerkattitude en gedrag
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
Max. 3 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de b-vakken
•
In de combinatie Ne – En – wi mag maximaal 1 tekort staan
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
Max. 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de b-vakken
•
In de combinatie Ne – En – wi mag maximaal 1 tekort staan
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
Max. 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de b-vakken
•
In de combinatie Ne – En – wi mag maximaal 1 tekort staan
•
Een leerling wordt in eerste instantie afgewezen voor H3
•
Havo-resultaten worden omgerekend volgens formule: 0,8 x
cijfer + 2
•
Daarna worden bevorderingsnormen T2 > T3 toegepast
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
Max. 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de b-vakken
Bevorderd bij:
•
6,0 gemiddeld voor alle a-vakken
•
Max. 2 tekorten bij de a-vakken en 1 tekort bij de b-vakken
•
Fa en Du zijn b-vakken
•
Bij de bespreking zal vooral gekeken worden naar de
examenvakken
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B2 naar B3

B2 naar K2

B2 naar K3

Lwoo 2 naar B3
Lwoo 2 naar K3

Bevorderd bij:
•
Maximaal 2 tekorten bij de vakken Ne – En – wi – m&m – m&n
en 1 tekort bij de vakken sp – kc – in – lo
•
Bij de bespreking zal vooral gekeken worden naar de
examenvakken
•
Alle leerlingen zijn bespreekgeval m.b.t. de studievoortzetting
N.a.v. het kerstrapport.
Richtlijn: gemiddelde van 7,5 voor de examenvakken + positief
advies (75% docentenvergadering), waarbij gekeken wordt naar
inzet, motivatie, huiswerkattitude en gedrag
Opstroom einde schooljaar.
Richtlijn: gemiddelde van 7,5 voor de examenvakken + positief
advies (75% docentenvergadering), waarbij gekeken wordt naar
inzet, motivatie, huiswerkattitude en gedrag
Alle leerlingen zijn bespreekgeval m.b.t. de studievoortzetting, de
vergadering geeft een bindend advies
Bevorderd bij:
•
A-vakken Ne – En – wi – m&m – m&n gemiddeld een 7,5
•
De leerling is een bespreekgeval m.b.t. de studievoortzetting. De
gemiddelde 7,5 is een richtlijn waarbij de inzet en de motivatie
van de leerling als doorslaggevende factor zal worden
meegenomen in de rapportbespreking

Vmbo b/k:
Bevordering naar het 4e leerjaar geschiedt conform de zak- en slaagregeling zoals deze
in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de betreffende afdeling is
opgenomen.
b/k 3 naar b/k 4

Bevorderd bij:
• Ten hoogste 1x eindcijfer 4 voor de examenvakken en voor de
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste 1x 7 of
hoger
• Bij 2x het eindcijfer 5 voor de examenvakken en voor de overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste 1x 7 of hoger,
met dien verstande dat het eindcijfer van het afdelingsvak in de
basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt
meegerekend als 2 eindcijfers
• Tevens moet voor de vakken lo, ckv1 en mij de kwalificatie
‘voldoende’ of ‘goed’ zijn behaald

Eindexamen b/k:
Geslaagd bij:
• Het gemiddelde voor het CE is een 5,5 of hoger;
• SE en CE wegen even zwaar;
• Ten hoogste 1x eindcijfer 4 voor de examenvakken en voor de overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste 1x 7 of hoger;
• Bij 2x het eindcijfer 5 voor de examenvakken en voor de overige examenvakken een
6 of hoger waarvan tenminste 1x 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer
van het afdelingsvak in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg
wordt meegerekend als 2 eindcijfers;
• Het vak Nederlands dient minimaal met een 5 afgesloten te worden (als eindcijfer);
• Het vak maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel telt mee in de
zak/slaagregeling;
• Tevens geldt dat in deze leerwegen voor het vak lo de kwalificatie ‘voldoende’ of
‘goed’ is behaald.
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Vmbo t/g:
T3 naar T4

•
•

•
•

In 1e instantie wordt gekeken naar alle vakken die een leerling
heeft in T3 (dus zowel verplichte- als keuzevakken)
Bevorderd bij 3 of minder tekorten
Mits je voldoet aan de zak/slaagregeling (geldend voor de
zes of zeven vakken die je kiest voor T4);
Tevens moeten de vakken LO en CKV1 voldoende zijn
afgesloten*.
Bespreekmarge: 4 of 5 tekorten
Afwijzen: 6 of meer tekorten

Toelichting bespreekmarge:
Zit een leerling in de bespreekmarge dan wordt gekeken naar de zes of zeven vakken die
gekozen zijn in T4
1.
Bij 1 tekort in de examenvakken: over naar T4
2.
Bij 2 tekorten in de examenvakken: er moet minstens 1x 7 op de lijst van
keuzevakken staan om over te gaan
3.
Voor de vakken lo en ckv1 moet een voldoende zijn behaald, dus 5,5 of hoger
4.
Ook in de bespreekmarge geldt: bij 3 of meer tekorten in de examenvakken is een
leerling afgewezen.
GL3 naar T4

•

H3 naar T4

•
•

Niet mogelijk. Eenmaal gekozen voor de gemengde leerweg dient
men deze ook af te maken
Overstap/afstroom is alleen mogelijk in uitzonderlijke
omstandigheden
Evt. hiaten in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) T3
dienen ogenblikkelijk te worden aangepakt (aan begin
schooljaar) en in de loop van het 4e leerjaar gerepareerd te
worden tot op hetzelfde niveau van eind vmbo T3. Het PTA T3
blijft daarbij leidend. Dit geldt m.n. voor de kunstvakken. Een
inhaalprogramma wordt uiterlijk vóór 1 februari van het
schooljaar in T4 afgerond

Eindexamen t/g:
Geslaagd bij:
•
Alle eindcijfers zijn 6 of hoger
•
Ten hoogste 1 x cijfer 5 en alle andere eindcijfers 6 of hoger
•
Ten hoogste 1 x cijfer 4 en alle andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste 1x cijfer
7 of hoger
•
Voor twee vakken cijfer 5 en alle andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste 1x
cijfer 7 of hoger en voor lo en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en in
de gemengde en theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie ‘
‘voldoende’ of ‘goed’ behalen
•
Het vak Nederlands dient minimaal met een 5 afgesloten te worden (als eindcijfer);
NB. Maatschappijleer 1 telt mee in de uitslagregeling. Voorbeeld: het cijfer 3 voor
maatschappijleer betekent gezakt
* Het gegeven dat LO en CKV1 voldoende afgesloten moeten zijn, is een wettelijke
verplichting. Deze wettelijke verplichting geldt voor elke leerling in de bovenbouw vmbo.
Aangezien onze school ervoor heeft gekozen CKV1 af te sluiten aan het eind van het 3e
leerjaar kan zonder een voldoende voor dit vak sowieso geen bevordering plaatsvinden,
ongeacht de andere cijfers.

4

Doorstroming Vmbo-tl4/gl-4 gediplomeerden naar H4:
‘ZEEUWSE’ TOELATINGSCODE voor de doorstroming van vmbo-T4 naar havo-4
Leerlingen met een vmboT-diploma, die willen doorstromen naar havo-4 moeten op
minimaal vier van de onderstaande vijf criteria positief scoren om toelaatbaar te zijn.
1. De leerling houdt een instapgesprek met de vmbo-decaan en de mentor.
Uitgangspunten daarbij zijn een door de leerling geschreven motivatiebrief, de eerste
adviezen van vakdocenten en de resultaten van een schoolonafhankelijke test (SLO?). De
vmbo-decaan en mentor beoordelen dit criterium en geven zonodig aanbevelingen.
2. De leerling volgt door de school voorgeschreven vakaansluitingsmodules (zoals
bijvoorbeeld van wiskunde). Deze module of modules moeten succesvol worden
afgesloten. Dit oordeel is aan de vakdocent(en).
3. De eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende vmbo4-docenten dienen in
meerderheid (= de helft +1) positief te zijn.
4. De leerling houdt een toelatingsgesprek met een toelatingscommissie. Uitgangspunten
daarbij zijn:
a. de eerder genoemde motivatiebrief, die door de leerling desgewenst geüpdate mag
zijn.
b. een verslag, waarin de leerling reflecteert op zijn/haar acties n.a.v. de eventuele
aanbe-velingen uit punt 1 en op gedane H4-activiteiten (bv. meeloopdag, interview
havist etc.).
c. een gemotiveerd oordeel over het havo4-plan door de ouders/verzorgers van de
leerling. Dit oordeel moet eveneens worden opgenomen in het hierboven genoemde
verslag.
d. het plan-B (een alternatief voor de havo4-route), dat inclusief zijn totstandkoming (bv.
bezoek Open Dag ROC) door de leerling gemotiveerd is beschreven 1.
De commissieleden beoordelen dit criterium en stellen het schooladvies op.
5. Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken dient minimaal een 6,50 te zijn.
Daarnaast moet voldaan worden aan de zak-/slaagregeling voor de HAVO. 2

Deze code geldt op alle Zeeuwse VO-scholen. Bij vmbo-gediplomeerden van een andere
dan een Zeeuwse VO-school die in H4 wensen in te stromen, handelt de ontvangende
school waar mogelijk conform deze code en verder naar eigen inzicht.
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Alle genoemde schriftelijke onderdelen vormen samen een portfolio.
Wie aan criterium 5 niet voldoet, krijgt de gelegenheid om dat met de eindcijfers (= gemiddelden van
SE + CSE) alsnog te doen.
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Havo 3 en hoger:
De verzwaring van het eindexamen omvat:
•
gemiddeld een voldoende voor het Centraal Examen (ingaande 2011-2012)
•
bij eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste eenmaal 5 (ingaande
2012-2013)
Bij bevordering van havo 3 naar havo 4:
Doorstromen naar een natuurprofiel is alleen mogelijk indien de onafgeronde eindcijfers
van de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde gemiddeld minimaal een 6,5 is.
Indien een leerling wiskunde-b wil kiezen moet er voor wiskunde een onafgerond
eindcijfer zijn behaald van minstens 6,0.
H3 naar H4

H4 naar H5

Eindexamen

Bevorderd bij:
•
aantal tekorten maximaal 5, waarvan maximaal 2x het eindcijfer 5 in
de totaal te kiezen vakken in havo 4
•
in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde (niet: CM) mag
hoogstens 1x het eindcijfer 5 voorkomen
- alles voldoende of 1x eindcijfer 5 in vakkenkeuze
- 2x eindcijfer 5 in vakkenkeuze dan 2x compensatie in
vakkenkeuze
(Het cijfer voor lo geldt niet als compensatiecijfer)
•
Bij een 4 voor wiskunde kan de vergadering besluiten tot
bevordering naar CM-profiel met wiskunde C
Bevorderd bij:
•
gemiddelde SE groter dan of gelijk aan 5,5
•
in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde (niet: CM) mag
hoogstens 1x het SE-cijfer 5 voorkomen
- alles voldoende of 1x SE-cijfer 5
- 2x SE-cijfer 5 dan 2x compensatie
- 1x SE-cijfer 4 dan 2x compensatie
- 1x SE-cijfer 5 en 1x SE-cijfer 4 dan 3x compensatie
- lo en ckv dienen ‘voldoende’ of ‘goed’ te zijn
Geslaagd bij:
•
gemiddelde CE groter dan of gelijk aan 5,5
•
in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde (niet: CM)
hoogstens 1x eindcijfer 5 (vanaf 2012-2013)
- alles voldoende of 1x eindcijfer 5
- 2x eindcijfer 5 dan 2x compensatie
- 1x eindcijfer 4 dan 2x compensatie
- 1x eindcijfer 5 en 1x eindcijfer 4 dan 3x compensatie
- lo en ckv dienen ‘voldoende’ of ‘goed’ te zijn
(Mij en profielwerkstuk leveren combinatiecijfer op)

Vwo 3 en hoger:
De verzwaring van het eindexamen omvat:
•
gemiddeld een voldoende voor het Centraal Examen (ingaande 2011-2012)
•
bij eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste eenmaal 5 (ingaande
2012-2013)
Extra bepalingen:
•
Doorstromen naar een natuurprofiel is alleen mogelijk indien de onafgeronde
eindcijfers van de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde gemiddeld
minimaal een 6,5 is.
Indien een leerling wiskunde-b wil kiezen moet er voor wiskunde een onafgerond
eindcijfer zijn behaald van minstens 6,0.
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•

Doorstromen van gymnasium-3 naar gymnasium-4 is alleen mogelijk als in de
derde klas het onafgeronde eindcijfer voor Latijn of Grieks tenminste 6 is

V3 naar V4

G3 naar A4

V4 naar V5

V5 naar V6

Eindexamen

Bevorderd bij:
•
aantal tekorten maximaal 5, waarvan maximaal 2x 5 in de totaal te
kiezen vakken in vwo 4
•
- in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde: hoogstens 1x
eindcijfer 5
- alles voldoende of 1x cijfer 5
- 2x cijfer 5 in vakkenkeuze dan 2x compensatie binnen
vakkenkeuze
Het cijfer voor lo geldt niet als compensatiecijfer
Bij een 4 voor wiskunde kan de vergadering besluiten tot bevordering
naar CM-profiel met wiskunde C
Bevorderd bij:
•
aantal tekorten maximaal 6, waarvan maximaal 2x 5 in de totaal te
kiezen vakken in atheneum-4
•
- in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde: hoogstens 1x
eindcijfer 5
- alles voldoende of 1x cijfer 5
- 2x cijfer 5 in vakkenkeuze dan 2x compensatie binnen de
vakkenkeuze
Het cijfer voor lo geldt niet als compensatiecijfer
Bij een 4 voor wiskunde kan de vergadering besluiten tot
bevordering naar CM-profiel met wiskunde C
Bevorderd bij:
•
gemiddelde SE onafgerond groter dan of gelijk aan 5,5
•
- in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde: hoogstens 1x SEcijfer 5
- alles voldoende of 1x SE-cijfer 5
- 2x SE-cijfer 5 dan 2x compensatie
- 1x SE-cijfer 4 dan 2x compensatie
- 1x SE-cijfer 5 en 1x SE-cijfer 4 dan 3x compensatie
- lo en ckv dienen ‘voldoende’ of ‘goed’ te zijn
(Mij, anw en kcv leveren combinatiecijfer op)
Bevorderd bij:
•
gemiddelde SE onafgerond groter dan of gelijk aan 5,5
•
- In de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde: hoogstens 1x SEcijfer 5
- alles voldoende of 1x SE-cijfer 5
- 2x SE-cijfer 5 dan 2x compensatie
- 1x SE-cijfer 4 dan 2x compensatie
- 1x SE-cijfer 5 en 1x SE-cijfer 4 dan 3x compensatie
- lo en ckv dienen ‘voldoende’ of ‘goed’ te zijn
(Mij, anw en kcv leveren combinatiecijfer op)
Geslaagd bij:
•
gemiddelde CE groter dan of gelijk aan 5,5
•
- in de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde: hoogstens 1x
eindcijfer 5
- alles voldoende of 1x eindcijfer 5
- 2x eindcijfer 5 dan 2x compensatie
- 1x eindcijfer 4 dan 2x compensatie
- 1x eindcijfer 5 en 1x eindcijfer 4 dan 3x compensatie
- lo en ckv dienen ‘voldoende’ of ‘goed’ te zijn
(Mij, anw, kcv en profielwerkstuk leveren combinatiecijfer op)
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