Bevorderingsnormen voor de overgang
van mavo 3 naar mavo 4
Schooljaar 2021-2022
Met instemming van de mr op 21 september 2021

Algemeen
o
Er kunnen redenen zijn waarom een leerling door de afdelingsleider/leerlingencoördinator op
verzoek van (een) docent(en) wordt besproken, hoewel de betreffende leerling op basis van het
aantal tekorten of onvoldoenden zou worden afgewezen.
o
Iedere bovenbouw-leerling die met een gewijzigd pakket wil worden bevorderd dient dit vóór de
rapportvergadering schriftelijk met toestemming van ouders te melden bij de docent, de
betreffende decaan en/of afdelingsleider. De beslissing over wel of geen wijziging ligt bij de
betreffende docenten op de overgangsvergadering.
o
Voor het vak Lichamelijke opvoeding wordt geen cijfer gegeven, maar een beoordeling O, V of G
o
Het oordeel van de overgangsvergadering over het verdere verloop van de schoolloopbaan van de
leerling op deze school is bindend.
o
De overgangsregeling is een direct afgeleide van de slaag-zakregeling
Bespreken
o
Bij 4 onvoldoenden.
o
Of voor het gekozen vakkenpakket, staan twee onvoldoenden (één 4 of twee 5-en) op de cijferlijst
en er is geen vak dat een 7 of hoger is.
o
Of er staan drie onvoldoenden (drie 5-en of één 4 en één 5 of één 3) op de cijferlijst.
o
Of op de cijferlijst is het cijfer voor het vak Nederlands een 4.
o
LO is niet met een V of een G beoordeeld.
o
Indien SE-cijfers onvoldoende zijn en aanleiding geven tot zorgen over diplomering (gebaseerd op de
slaag-zakregeling, betreffende het gekozen vakkenpakket)
Afwijzen*
o
Meer dan 4 onvoldoenden.
o
Of voor het gekozen vakkenpakket, staan 4 onvoldoenden of meer op de cijferlijst.
o
Of op de cijferlijst is het cijfer voor het vak Nederlands een 3 of lager.
Bevorderen
o
In alle overige gevallen
Cijfers en onvoldoenden-regeling
o
Cijfers worden met één decimaal weer gegeven (bv. 6,49 = 6,4).
o
We werken met een gewogen gemiddelde van de tot dan toe behaalde cijfers.
o
Het gewogen gemiddelde wordt afgerond naar een heel cijfer (bv. 6,5 wordt 7 en 5,4 wordt 5).
o
Voor alle vakken geldt: 5 = 1 onvoldoende; 4 = 2 onvoldoenden enz.

*

afwijzen wil zeggen dat de leerling op basis van deze normen niet bevorderd kan worden naar het
volgende leerjaar van de betreffende afdeling.
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