OVERGANGSNORMEN MAVO

_______________________________________________________________________

Overgangsnorm van Mavo 1 naar Mavo 2

De eindrapportcijfers worden op hele cijfers afgerond.
De Mavo-norm omvat de volgende eisen:
•

De leerling dient 48 punten te behalen voor de vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en
Maatschappij, Mens en Natuur, Vormgeving en Media, Technologie en Toepassing en
Levensbeschouwing.
Bij 1 of 2 vijven of 1 vier moet de leerling deze compenseren in de overige vakken.

•

Voor het vak LO dient de leerling minimaal het cijfer 6 te behalen. Indien een leerling dit niet
heeft of niet kan behalen (bijvoorbeeld vanwege langdurige blessures), dient hij/zij via een
vervangende opdracht alsnog deze 6 te behalen.

•

Het vak Muziek dient met een voldoende of goed te worden afgesloten. Indien een leerling dit
niet heeft gehaald, dient hij/zij middels een vervangende opdracht alsnog een voldoende of goed
te behalen.

Voldoet de leerling niet aan bovenstaande normen, dan wordt hij/zij altijd besproken. In
klas 1 wordt in principe niet gedoubleerd (behoudens uitzonderlijke situaties).
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Overgangsnorm vanuit Mavo 2 naar Mavo 3

De eindrapportcijfers worden op hele cijfers afgerond.
De Mavo-norm omvat de volgende eisen:
•

De leerling dient 54 punten te behalen voor de vakken: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde,
Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Technologie en Toepassing, Levensbeschouwing en
Vormgeving en Media op T-niveau.
Bij 1 of 2 vijven of 1 vier moet de leerling deze compenseren in de overige vakken.

•

Voor het vak LO dient de leerling minimaal het cijfer 6 te behalen. Indien een leerling dit niet
heeft of niet kan behalen (bijvoorbeeld vanwege langdurige blessures), dient hij via een
vervangende opdracht alsnog deze 6 te behalen.

•

Het vak Muziek dient met een voldoende of goed te worden afgesloten. Indien een leerling dit
niet heeft gehaald, dient hij/zij middels een vervangende opdracht alsnog een voldoende of goed
te behalen.

Voldoet de leerling niet aan bovenstaande normen, dan wordt hij/zij altijd besproken. In
klas 2 wordt in principe niet gedoubleerd (behoudens uitzonderlijke situaties).
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Overgangsnorm vanuit Mavo 3 naar Mavo 4

De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer
wordt gegeven, nl. Nederlands - Engels - Duits - Geschiedenis en Staatsinrichting - Wiskunde Natuurkunde - Scheikunde - Biologie - Economie - Lichamelijke Oefening en verder een vak uit
Aardrijkskunde of Vormgeving en Media of Technologie en Toepassing.
A.

Bevorderen naar Mavo 4 : Indien een leerling 11 vakken
volgt: met 66 punten (11x6) en maximaal 3x5 of 1x4 en
1x5, waarvan maximaal 2x5 in het examenpakket.

B.

Niet bevorderen

: Indien 11 vakken: 62 punten of minder of het cijferprofiel
5x5 of 1x4 en 3x5 of 2x4 en 1x5 of 1x3 en 1x4 of 1x3
en 2x5.
: Indien niet alle handelingsdelen en/of praktische
opdrachten als voldoende zijn afgevinkt.

C.

Bespreken:

: Alle overige leerlingen die niet voldoen aan A of B.

NB: Elke docent kan een leerling in bespreking brengen.
Overgangsregeling Havo 3 naar Mavo 3
Een leerling in Havo-3, die dreigt te doubleren, kan na het tweede rapport overstappen naar Mavo-3,
mits de docentenvergadering een advies in die richting uitbrengt en er voldoende plaats is.
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