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Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 
 

1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten  
 

2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 
 

3. Om zonder meer bevorderd te kunnen worden, moet aan alle normen voor bevordering 
zijn voldaan. Niet bevorderd wordt de leerling voor wie minstens één der normen niet 
van toepassing is. 
 

4. Het gemiddelde van de cijfers van de kernvakken wordt berekend met de onafgeronde 
cijfers op twee decimalen per vak.  
 

5. De rapportcijfers voor bepaling van het aantal tekorten zijn steeds gehele afgeronde 
getallen.  
  

6. Bespreking is alleen mogelijk als het aantal tekortpunten wordt overschreden door één 
tekortpunt bij de overige vakken en / of het gemiddelde van de cijfers van de 
kernvakken is tussen 5,50 en 6,0. 

 
7. In geval van bespreking beslist de vergadering van docenten over de bevordering 

door stemming. De docenten van de kernvakken hebben stemrecht, van de overige 
vakken adviesrecht. Bij de overgang van 3 naar 4 hebben de gekozen kernvakken 
stemrecht en de overige vakken adviesrecht. 

 
8. Beslissingen worden genomen bij algemene stemming van de aanwezige docenten. 

Blanco stemmen zijn niet toegestaan. 
 

9. De docentenvergadering adviseert ook over het voortzetten van de opleiding aan die 
leerlingen die volgens de geldende richtlijnen niet bevorderd worden naar het 
volgende leerjaar. De schoolleiding kan op basis hiervan de leerling een bindend 
advies geven over de te volgen leerweg in het volgend schooljaar. Dit kan betekenen 
dat de leerling verplicht wordt geplaatst op een andere afdeling of een andere school. 

 
10. De teamleider kan om gegronde redenen afwijken van bovenstaande normen tijdens 

de bevorderingsvergadering.  
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Advisering en bevordering Verlengde Brugklas 
Bevorderingsrichtlijnen dakpanklassen 

Uitgangspunten: 

Op de toetsen en rapporten wordt één cijfer vermeld.   

 

Kernvakken: 
Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie (Gymnasium: 
Latijn) 
 
Overige vakken: 
Informatiekunde, Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Techniek, Beeldende Vorming, Talentklas  
 

Bevordering naar klas 2 
 
Bij de dakpanklassen gelden afwijkende bevorderingsrichtlijnen ten opzichte van de 
homogene klassen 
 
Brugklas Mavo naar klas 2 Mavo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken.  
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
 
Brugklas Mavo/Havo naar klas 2 Mavo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 

Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
Brugklas Mavo/Havo naar klas 2 Mavo/Havo 
Bevorderen: maximaal één tekort in de kernvakken en maximaal 2 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 6,70 of hoger voor de kernvakken 
         Geen tekorten in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
                     
Brugklas Mavo/Havo naar klas 2 Havo 
Bevorderen: maximaal één tekort in de kernvakken en maximaal 2 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 7,50 of meer voor de kernvakken 
         Geen tekorten in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
Brugklas Havo naar klas 2 Havo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal  3 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
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Brugklas Havo/Vwo naar klas 2 Havo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 

Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
Brugklas Havo/Vwo naar klas 2 Havo/Vwo 
Bevorderen: maximaal 1 tekort in de kernvakken en maximaal 2 tekorten in alle  
               vakken. 

Gemiddeld 6,70 of hoger voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
                     
 
Brugklas Havo/Vwo naar klas 2 Atheneum 
Bevorderen: maximaal één tekort in de kernvakken en maximaal 2 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 7,50 of meer voor de kernvakken 
                    Geen tekorten in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
 
Brugklas Havo/Vwo naar klas 2 Gymnasium: 
  
Niet mogelijk 
  
Brugklas Atheneum naar klas 2 Atheneum 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 
                     Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                     Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
Brugklas Gymnasium naar klas 2 Atheneum 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 
                     Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                     Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
                      
Brugklas Gymnasium naar klas 2 Gymnasium 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 
                     Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                     28 punten of meer voor de talen.  Maximaal één tekort in de vakken 
                     Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                     Talentklas minimaal voldoende 
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Bevordering naar klas 3 
 
Bij de dakpanklassen gelden afwijkende bevorderingsrichtlijnen ten opzichte van de 
homogene klassen 
 
Kernvakken(9): 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur-
Scheikunde, Biologie 
 
Overige vakken: 
Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Techniek, Beeldende Vorming. 
 
 
Klas 2 Mavo/Havo naar klas 3 Mavo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 

Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
                     
Klas 2 Mavo/Havo naar klas 3 Havo 
Bevorderen: maximaal één tekort in de kernvakken en maximaal 2 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 7,50 of meer voor de kernvakken 
         Geen tekorten in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
                  
 
Klas 2 Havo/Vwo naar klas 3 Havo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle  
               vakken. 

Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
Klas 2 Havo/Vwo naar klas 3 Atheneum 
Bevorderen: maximaal één tekort in de kernvakken en maximaal 2 tekorten in alle  
               vakken. 
                    Gemiddeld 7,50 of meer voor de kernvakken 
                    Geen tekorten in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
                    Talentklas minimaal voldoende 
 
Klas 2 Havo/Vwo naar klas 3 Gymnasium  
 
Niet mogelijk 
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Bevordering naar klas 3 
 
Havo 
Kernvakken(9): 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur-
Scheikunde, Biologie 
 
Overige vakken: 
Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Techniek, Beeldende Vorming. 
 
Havo 2 naar klas 3 Havo 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de  kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle vakken. 
          Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                     Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 
                      
 
Vwo 
Kernvakken(9): 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur-
Scheikunde, Biologie 
 
Overige vakken: 
Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Techniek, Beeldende Vorming. 
 
Atheneum 2 naar klas 3 Atheneum 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle vakken  
                    Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken 
                    Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 
    
 
           
 
Gymnasium 
Kernvakken(11): 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur-
Scheikunde, Biologie, 
Klassieke talen: Latijn, Grieks 
 
Overige vakken: 
Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Techniek, Beeldende vorming. 
 
Gymnasium 2 naar klas 3 Gymnasium 
Bevorderen: maximaal 2 tekorten in de kernvakken en maximaal 3 tekorten in alle vakken 
                    Gemiddeld 6,0 of meer voor de kernvakken en 11 punten of meer in de 
                     Klassieke Talen 
                     Maximaal één tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 
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Advisering en bevordering Mavo 
 
Advisering en bevordering in Mavo-2.   
 
In Mavo-2 krijgen leerlingen en ouders een advies van de school over de te volgen leerweg. 

Bevordering naar klas 3 
 
Kernvakken(10): 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur-
Scheikunde, Biologie, Economie. 
 
Overige vakken: 
Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Techniek, Beeldende vorming 
 
Mavo 2 naar klas 3 Mavo 
Bevorderen: 
2 tekorten in de gekozen kernvakken (9 kernvakken of 8 kernvakken met keuze in leerjaar 3 
voor LO2) en maximaal 3 tekorten in alle vakken. 
Gemiddeld 6,0 of meer in de gekozen kernvakken. 
                      
 
 
Advisering en bevordering in Mavo-3 
 
Bevordering naar klas 4 
 

Voor alle gekozen vakken moeten de handelingsdelen voldoende zijn en alle SE’s beoordeeld 

met een cijfer 

 
 
Mavo 3 naar klas 4-Mavo 
Bevorderen: -    gemiddeld 6,0 of meer  voor de gekozen CE- vakken  
                         (dus inclusief BV en LO2)  

- Maximaal 2 tekorten in de gekozen CE-vakken en maximaal 3 tekorten in 
alle vakken. 

- BV, CKV, LO en LOB minimaal voldoende 
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Algemeen Havo en Vwo: klas 3 en hoger  
 

1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten  
 

2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 
 

3. Om zonder meer bevorderd te kunnen worden, moet aan alle normen voor bevordering 
zijn voldaan. Niet bevorderd wordt de leerling voor wie minstens één der normen niet 
van toepassing is. 

 

4. Voor alle gekozen vakken moeten de handelingsdelen voldoende zijn en alle SE’s 

beoordeeld met een cijfer 

 
5. Het gemiddelde van de cijfers van de kernvakken wordt berekend met de onafgeronde 

cijfers op twee decimalen per vak.  
 

6. De rapportcijfers voor bepaling van het aantal tekorten zijn steeds gehele afgeronde 
getallen.  

 
7. Bespreking is alleen mogelijk als het gemiddelde cijfer van alle gekozen CE- vakken 

lager is dan 6,0, maar hoger dan 5,50 óf als het aantal tekortpunten wordt 
overschreden door één tekortpunt bij de overige vakken. 

 
8. Een  leerling uit de bovenbouw wordt alleen in bespreking genomen  als het 

gemiddelde van alle  tot dan toe behaalde schoolexamens 5,50 of hoger is. 
 

9. In geval van bespreking beslist de vergadering van docenten over de bevordering 
door stemming. De kern – of CE-vakken hebben stemrecht;  LO heeft  adviesrecht. 
Bij de overgang van 3 naar 4 hebben de gekozen kernvakken stemrecht en de 
overige vakken adviesrecht. 

 
Bij de bovenbouw verstaan we onder CE –vakken:  
vakken uit het gemeenschappelijk deel, uitgezonderd LO vakken  
vakken uit het profieldeel (sectordeel) 
vakken uit het vrije deel. 

 
 

10. Beslissingen worden genomen bij algemene stemming van de aanwezige docenten. 
Blanco stemmen zijn niet toegestaan. 
 

11. De docentenvergadering adviseert ook over het voortzetten van de opleiding aan die 
leerlingen die volgens de geldende richtlijnen niet bevorderd worden naar het volgende 
leerjaar. De schoolleiding kan op basis hiervan de leerling een bindend advies geven 
over de te volgen leerweg in het volgend schooljaar. 
 

12. De teamleider kan om gegronde redenen afwijken van bovenstaande normen tijdens 
de bevorderingsvergadering.  
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Advisering en overgang Havo 
 

Advisering en bevordering Havo-3 
 
Bevordering naar klas 4 
 
Havo 3 naar klas 4 Havo 
Bevorderen: -    gemiddeld 6,0 of meer voor de gekozen CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee gekozen CE-vakken en maximaal 3 tekorten in 
alle vakken 

- Slechts  één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.(bij 
profielkeuze CM slecht één vijf voor de vakken Nederlands en Engels) 

- Haco onderdelen zijn afgesloten en gemiddeld voldoende. 
 

Een leerling die kiest voor Wiskunde B moet minimaal een 7 voor Wiskunde hebben. 
Een leerling die kiest voor het profiel NG of NT  met één of meer van de vakken Wiskunde B, 
Natuur- en/ of Scheikunde moet voor elk vak afzonderlijk een voldoende hebben en het 
gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle drie de vakken moet minimaal 6,70 zijn, voor 
de keuze van twee van deze vakken 6,500.   
 
Bevordering naar klas 5 
 
Havo 4 naar klas 5 Havo 
Bevorderen: -     gemiddeld  6,0 of meer voor CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee CE-vakken en maximaal 3 tekorten in alle 
vakken 

- Slechts één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 

 

Advisering en overgang Vwo 

 
Advisering in 3-VWO 
 
Bevordering naar klas 4 
 
Atheneum 3 naar klas 4 Atheneum 
Bevorderen: -    gemiddeld 6,0 of meer voor de gekozen CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee gekozen CE-vakken en maximaal 3 tekorten in 
alle vakken 

- Slechts  één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.  
Een leerling die kiest voor Wiskunde B moet minimaal een 7 voor Wiskunde hebben. 
Een leerling die kiest voor het profiel NG of NT  met één of meer van de vakken Wiskunde B, 
Natuur- en/ of Scheikunde moet voor elk vak afzonderlijk een voldoende hebben en het 
gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle drie de vakken moet minimaal 6,70 zijn, voor 
de keuze van twee van deze vakken 6,500.   
 
 
Gymnasium 3 naar klas 4 Gymnasium 
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Bevorderen: -    gemiddeld 6,0 of meer  voor de gekozen CE-vakken 
- Maximaal 2 tekorten in twee gekozen CE-vakken en maximaal 3 tekorten in 

alle vakken 
- Slechts  één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.  

 
Een leerling die kiest voor Wiskunde B moet minimaal een 7 voor Wiskunde hebben. 
Een leerling die kiest voor het profiel NG of NT  met één of meer van de vakken Wiskunde B, 
Natuur- en/ of Scheikunde moet voor elk vak afzonderlijk een voldoende hebben en het 
gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle drie de vakken moet minimaal 6,70 zijn, voor 
de keuze van twee van deze vakken 6,50.   
 
 
 
 
Bevordering naar klas 5 
 
Atheneum 4 naar klas 5 Atheneum 
Bevorderen: -     gemiddeld 6,0 of meer  voor CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee CE-vakken en maximaal 3 tekorten in alle 
vakken 

- Slechts één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
 
Gymnasium 4 naar klas 5 Gymnasium 
Bevorderen: -     gemiddeld 6,0 of meer voor CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee CE-vakken en maximaal 3 tekorten in alle 
vakken 

- Slechts één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
 
Bevordering naar klas 6 
 
Atheneum 5 naar klas  6 Atheneum 
Bevorderen: -     gemiddeld 6,0 of meer voor CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee CE-vakken en maximaal 3 tekorten in alle 
vakken 

- Slechts één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
 
Gymnasium 5 naar klas 6 Gymnasium 
Bevorderen: -     gemiddeld 6,0 of meer voor CE-vakken 

- Maximaal 2 tekorten in twee CE-vakken en maximaal 3 tekorten in alle 
vakken 

- Slechts één vijf in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


