OVERGANGSNORMEN
VWO

Overgangsnormen vanuit Vwo 1
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde
- Biologie – Muziek - Levensbeschouwing – O&O - Cultuur - Lichamelijke Opvoeding.
Bevorderen naar Vwo 2:

: Met ten minste 72 punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels en Wiskunde.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2:

: Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Havo:

: Met 59 t/m 68 punten.

Bespreken:

: Met 58 punten of minder.

Opmerking:
Alle leerlingen die wel het vereiste aantal punten hebben, maar niet voldoen aan het cijferprofiel
worden besproken. De overgangsvergadering beslist hierbij over de bevordering.
Er kan alleen voor O&O in klas 2 worden gekozen met tenminste een onafgeronde 6,0 als eind
procescijfer O&O

Overgangsnormen vanuit Masterclass 1
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl. Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Maatschappijvakken - Wiskunde - Biologie
- Levensbeschouwing – O&O- Cultuur – Muziek - Lichamelijke Opvoeding.
Bevorderen naar Vwo 2 MC:

: Met ten minste 66 punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
: Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels en Wiskunde.

Bespreken:

: Alle leerlingen die niet voldoen aan het vereiste
puntenaantal of aan het cijferprofiel.
De overgangsvergadering beslist hierbij over de
bevordering.
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Overgangsnormen vanuit Masterclass 2
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Duits - Wiskunde - Natuur- en
Scheikunde - Biologie - Levensbeschouwing - Maatschappijvakken - O&O – Cultuur en Lichamelijke
Opvoeding.
Bevorderen naar Vwo 3 MC

: Met ten minste 72 punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask.

Bespreken

: Alle leerlingen die niet voldoen aan het vereiste
puntenaantal of aan het cijferprofiel.
De overgangsvergadering beslist hierbij over de
bevordering.
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Overgangsnormen vanuit Vwo 2 met keuzevak Onderzoek en Ontwerpen
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands – Frans – Duits – Cambridge Engels – Geschiedenis – Aardrijkskunde –
Wiskunde – Natuur- en Scheikunde – Biologie – Levensbeschouwing – Lichamelijke Opvoeding en het
keuzevak Onderzoek en Ontwerpen.
Bevorderen naar Vwo 3

: Met 72 of meer punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask.

Bevorderen naar Vwo 3 of Havo 3

: Met 69 t/m 71 punten en met het cijferprofiel
maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Havo 3

: Met 59 t/m 68 punten en het cijferprofiel
maximaal 2x4 of 1x3+ 1x4.

Opmerking: alle leerlingen die wel het vereiste aantal punten hebben maar niet voldoen aan het
cijferprofiel voor de betreffende afdeling en leerlingen die minder dan 59 punten hebben, worden
besproken. Hierbij beslist de overgangsvergadering over de bevordering.

Overgangsnormen vanuit Vwo 2 met keuzevak Cultuur
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands – Frans – Duits – Cambridge Engels – Geschiedenis – Aardrijkskunde –
Wiskunde – Natuur- en Scheikunde – Biologie – Levensbeschouwing –Lichamelijke Opvoeding en het
keuzevak Cultuur.
Bevorderen naar Vwo 3

: Met 72 of meer punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask.

Bevorderen naar Vwo 3 of Havo 3

: Met 69 t/m 71 punten en met het cijferprofiel
maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Havo 3

: Met 59 t/m 68 punten en het cijferprofiel
maximaal 2x4 of 1x3+ 1x4.

Opmerking: alle leerlingen die wel het vereiste aantal punten hebben maar niet voldoen aan het
cijferprofiel voor de betreffende afdeling en leerlingen die minder dan 59 punten hebben, worden
besproken. Hierbij beslist de overgangsvergadering over de bevordering.
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Overgangsnormen vanuit Vwo 3 met het keuzevak Onderzoek en Ontwerpen
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands - Frans – Duits - Cambridge Engels - Geschiedenis - Aardrijkskunde Wiskunde - Natuur- en Scheikunde - Economie – Cultuur - Lichamelijke Opvoeding en het keuzevak
Onderzoek en Ontwerpen.
Bevorderen naar Vwo 4

: Met ten minste 72 punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask.

Bevorderen naar Vwo 4 of doubleren

: Met 69 t/m 71 punten.

Niet bevorderen

: Met 68 punten of minder.

Opmerking: alle leerlingen die wel het vereiste aantal punten hebben maar niet voldoen aan het
cijferprofiel, worden besproken. Hierbij beslist de overgangsvergadering over de bevordering.

Overgangsnorm vanuit Vwo 3 met het keuzevak Cultuur
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands - Frans – Duits - Cambridge Engels - Geschiedenis - Aardrijkskunde Wiskunde - Natuur- en Scheikunde - Economie - Lichamelijke Opvoeding en de keuzevakken Cultuur en
Muziek.
Bevorderen naar Vwo 4

: Met ten minste 72 punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask.

Bevorderen naar Vwo 4 of doubleren

: Met 69 t/m 71 punten.

Niet bevorderen

: Met 68 punten of minder.

Opmerking: alle leerlingen die wel het vereiste aantal punten hebben maar niet voldoen aan het
cijferprofiel, worden besproken. Hierbij beslist de overgangsvergadering over de bevordering.
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Overgangsnormen vanuit Masterclass 3
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Duits - Wiskunde - Natuur- en
Scheikunde - Maatschappijvakken - O&O - Lichamelijke Opvoeding - Cultuur en Muziek.
Bevorderen naar Vwo 4

: Met ten minste 66 punten en niet meer dan 2x5 of
1x4 en 1x5.
Bovendien met niet meer dan 1x5 in de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde en Nask.

Bespreken

: Alle leerlingen die niet voldoen aan het vereiste
puntenaantal of aan het cijferprofiel.
De overgangsvergadering beslist hierbij over de
bevordering.
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Overgangsnorm vanuit Vwo 4 naar Vwo 5
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de vakken, waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven m.u.v. lichamelijke opvoeding en CKV.
Bevorderen als
Voor lichamelijke opvoeding en CKV minimaal een 6 is behaald en
Alle eindcijfers 6 of hoger zijn.
of
Er 1x5 is behaald en voor de overige cijfers een
6 of hoger.
of
Er 1x4 dan wel 2x5 dan wel 1x5 en 1x4 is behaald,
mits de 1x 4 of de twee onvoldoendes niet zijn behaald
binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en
voor de overige vakken een 6 of hoger is behaald,
waarbij het gemiddelde van alle jaarcijfers m.u.v.
lichamelijke opvoeding en CKV tenminste 6,0 is.

Niet bevorderen als

Er 3x4 of lager is behaald of als er meer dan
3 onvoldoendes zijn behaald.

Bespreken als

Alle overige gevallen.

Opmerkingen:
Bij de bespreking van leerlingen wordt als uitgangspunt gehanteerd of de leerling een redelijke kans van
slagen heeft in het volgend leerjaar resp. de volgende leerjaren.
Daarbij worden de volgende aspecten meegenomen:
1. de verdeling van de onvoldoendes
2. de niet-afgeronde cijfers
3. de werkhouding
4. bijzondere omstandigheden
De overgangsvergadering beslist hierbij over de bevordering.
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Vanuit Vwo 5 naar Vwo 6
De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de vakken, waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven m.u.v. lichamelijke opvoeding en CKV. Voor de vakken Levensbeschouwing,
Maatschappijleer geldt het combinatiecijfer.
Bevorderen als
Voor lichamelijke opvoeding en CKV minimaal een 6 is behaald en
Alle eindcijfers 6 of hoger zijn.
of
Er 1x5 is behaald en voor de overige cijfers een 6 of
hoger.
of
Er 1x4 dan wel 2x5 dan wel 1x5 en 1x4 is behaald,
mits de 1x 4 of de twee onvoldoendes niet zijn behaald
binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en
voor de overige vakken een 6 of hoger is behaald,
waarbij het gemiddelde van alle jaarcijfers m.u.v.
lichamelijke opvoeding en CKV tenminste 6,0 is.

Niet bevorderen

Als er 2x4 + 1x5 is behaald of 1x3+1x5 of lager of als er
meer dan 3 onvoldoendes zijn behaald.

Bespreken

Alle overige gevallen.

Opmerkingen:
Bij de bespreking van leerlingen wordt als uitgangspunt gehanteerd of de leerling een redelijke kans
van slagen voor het eindexamen heeft.
Daarbij worden de volgende aspecten meegenomen:
1. de verdeling van de onvoldoendes over gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel
2. de niet-afgeronde cijfers
3. de werkhouding
4. bijzondere omstandigheden
De overgangsvergadering beslist hierbij over de bevordering.
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