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 Overgangsnormen alle leerjaren en niveaus m.i.v. cursusjaar 2018-2019 

 

Een leerling mag, aan het eind van een leerjaar, verder op het tot dan toe gevolgde 

niveau als hij aan de onderstaande 2 voorwaarden voldoet: 

 

- maximaal 2,0 tekortpunten (waarvan maximaal één in de kernvakken) EN 

- een gemiddelde van 6,0 of hoger over alle eindcijfers. 

 

Deze twee voorwaarden noemen we de overgangsnorm.  

 

Aanvullende programmaeisen: 

Naast bovenstaande cijfermatige norm worden in verschillende leerjaren nog aanvullende 

programmaeisen gesteld:  

1. alle geplande onderdelen van het schoolexamen (vastgelegd in het voor-

examenjaar in het PTA) zijn afgerond, en/of 

2. alle verplichte programmaonderdelen (zoals bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, 

maatschappelijke stage, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), kunstvak 1, 

projecten (projectdagen, plusweken), maatschappelijke stages (MaS), 

podiumvakken, onderdelen voor het cultuurprofiel enz. moeten minimaal met een 

voldoende zijn afgesloten. 

 

Korte toelichting op cijfers: 

Het eindcijfer voor een vak (of een combinatie van vakken) is het voortschrijdend 

gemiddelde van alle cijfers van het hele schooljaar op één decimaal.  

Een voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van alle cijfers tot dat moment, 

rekening houdend met de weging die aan elk cijfer is toegekend.  

Een tekortpunt wordt opgebouwd uit decimalen onder de 6,0; een 5,9 geldt als 0,1 

tekortpunten en een 5,5 geldt als 0,5 tekortpunten. 

 

Overgangsvergadering: 

 Als een leerling niet aan de overgangsnorm voldoet is de leerling een 

bespreekgeval. In dat geval beslist de docentenvergadering en deze beslissing is 

bindend. De docentenvergadering baseert haar beslissing, behalve op de behaalde 

resultaten, ook op kenmerken als kans op succes, motivatie, inzicht, 

vaardigheden, concentratie en zelfstandigheid. 

 Als een leerling de overgangsnorm heeft gehaald maar niet aan de aanvullende 

programmaeisen voldoet dan is de leerling een bespreekgeval. In dat geval beslist 

de docentenvergadering en deze beslissing is bindend.  

 Een leerling in de onderbouw kan alleen in bijzondere gevallen het jaar overdoen 

(doubleren).  

 

Op- en afstroom 

Onder opstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggende hogere afdeling.  

De leerling komt in aanmerking voor opstromen als het gemiddelde over alle vakken hoger 

is dan 8.0. Een leerling met een gemiddelde van 7,5-8,0 is voor opstroom afhankelijk van 

voordracht van de mentor en een positieve beslissing van de docentenvergadering. 

Onder afstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggende lagere afdeling. 

 

NB-1: De MH-route is een aparte route; opstroom vanuit de mavo vindt normaliter 

plaats naar de havo en afstroom vanuit de havo vindt normaliter plaats naar de 

mavo (bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden). Vanuit de MH-stroom kan 

ook op- en afstroom plaatsvinden naar havo en mavo.  

NB-2: Het met goed gevolg doorlopen van de HA-route in klas 1 geeft recht op een 

plaats in havo-2 en bij opstroom een plek in atheneum-2. 

 


