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Doorstroming naar een volgend leerjaar
Algemeen geldt:
1. Het (instroom)niveau van een leerling is vastgelegd in Magister.
2. Het niveau waarop de leerling is ingestroomd is het niveau waarop de leerling
gedurende het jaar wordt beoordeeld.
3. Tussentijds doorstromen naar een ander niveau wordt bekeken door de
afdelingsleider, mentor en lesgevende docenten. Hierbij worden tevens andere
factoren als klassengrootte, groepsprocessen en groepsdynamiek in acht genomen.
4. Bij de overgangsvergadering wordt alleen gekeken naar de eindcijfers op 1 decimaal
nauwkeurig.
5. Er wordt in alle leerjaren gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde.
6. Een leerling is bevorderd naar een volgend leerjaar op hetzelfde niveau als hij/zij aan
alle aan dat leerjaar vastgestelde gestelde eisen voldoet. Als dat niet het geval is,
wordt de leerling in de docentenvergadering besproken (doubleren, ander niveau).
7. Buiten de reguliere doorstroomnorm kan er altijd sprake zijn van uitzonderlijke
omstandigheden.
8. Bij bespreekgevallen nemen de lesgevende docenten ook leerhouding, inzicht en
inzet mee in de besluitvorming.
9. Tijdens de doorstroomvergadering beslist de meerderheid van de lesgevende
docenten (de helft +1).
10. Ouders hebben alleen in bijzondere gevallen (bij het ontbreken van relevante
informatie tijdens de docentenvergadering) het recht bij de schoolleiding een
beargumenteerd verzoek tot heroverweging van het genomen besluit (revisie) in te
dienen. De schoolleiding beslist dan of het verzoek wordt gehonoreerd of afgewezen.
11. Alle toetsen / handelingsdelen moeten gedaan zijn. Anders is er geen rapportcijfer en
kan de leerling niet bevorderd worden.
Begrippenlijst:
Afgerond:

De cijfers worden afgerond op 1 of meerdere decimalen. Voorbeeld:
een 5,49 afgerond op 1 decimaal betekent een 5,4.

Voortschrijdend
gemiddelde

De cijfers van een heel schooljaar worden, rekening houdend met de
weging van de toets, bij elkaar opgeteld en gemiddeld.

Revisie:

Heroverweging van het door de docentenvergadering genomen besluit.

Per leerjaar zijn de eisen op een aparte bladzijde beschreven.


Aan het eind van klas 1



Aan het eind van klas 2



Aan het eind van klas 3BK



Aan het eind van klas 3TL
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Aan het eind van klas 1:
Doorstromen naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau
Je bent bevorderd naar leerjaar 2 op hetzelfde niveau als je aan alle volgende eisen voldoet:
- Het onafgeronde gemiddelde eindcijfer van alle vakken moet een 5,5 of hoger zijn.
- Voor het vak Nederlands moet het onafgeronde eindcijfer een 6,0 of hoger zijn.
Daarnaast geldt ook nog:
- Al je eindcijfers zijn 6,0 of hoger, of
- Je hebt één 5,0 of hoger en al je andere eindcijfers zijn 6,0 of hoger, of
- Je hebt maximaal één eindcijfer 4,0 en al je andere eindcijfers zijn 6,0 of hoger,
waarvan er tenminste één 7,0 of hoger is of
- Je hebt maximaal tweemaal een eindcijfer 5,0 en al je andere eindcijfers zijn 6,0 of
hoger, waarvan er tenminste één 7,0 of hoger is.
- Geen enkel eindcijfer is lager dan een 4,0.
- Het cijfer voor BO geldt niet als compensatiepunt.
Doorstromen van 1 havo-kans naar 2 havo-kans
Aanvullende eis voor leerlingen van 1 havo-kans:
- Het onafgeronde gemiddelde eindcijfer van alle vakken met uitzondering van
Kunst&Cultuur en BO moet 7,0 of hoger zijn.
Doorstromen naar een lager niveau of doubleren
Indien niet aan al deze eisen is voldaan kan de vergadering besluiten je te laten afstromen
naar een lager niveau of je te laten doubleren. Het besluit van de vergadering is bindend.
Doorstromen naar een hoger niveau (ook van havo-kans naar havo)
Wil je doorstromen naar een hoger niveau, dan zijn de volgende eisen van toepassing:
- Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en M&M bedraagt het eindcijfer ten
minste een onafgeronde 7,5.
- Het eindcijfer van de andere vakken moet ten minste een onafgeronde 7,0 zijn.
- Er is een positief besluit (helft + 1) nodig van de doorstroomvergadering.
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Aan het eind van klas 2:
Doorstromen naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau
Je bent bevorderd naar leerjaar 3 op hetzelfde niveau als je aan alle volgende eisen voldoet:
- Het onafgeronde gemiddelde eindcijfer van alle vakken moet een 5,5 of hoger zijn.
- Voor het vak Nederlands moet het onafgeronde eindcijfer een 6,0 of hoger zijn.
Daarnaast geldt ook nog:
- Al je eindcijfers zijn 6,0 of hoger, of
- Je hebt één eindcijfer 5,0 of hoger en al je andere eindcijfers zijn 6,0 of hoger, of
- Je hebt maximaal één eindcijfer 4,0 en al je andere eindcijfers zijn 6,0 of hoger,
waarvan er tenminste één 7,0 of hoger is, of
- Je hebt maximaal tweemaal een eindcijfer 5,0 en al je andere eindcijfers zijn 6,0 of
hoger, waarvan er tenminste één 7,0 of hoger is.
- Geen enkel eindcijfer is lager dan een 4,0.
- Het cijfer voor BO geldt niet als compensatiepunt.
Doorstromen naar een lager niveau of doubleren
Indien niet aan al deze eisen is voldaan kan de vergadering besluiten je te laten afstromen
naar een lager niveau of je te laten doubleren. Het besluit van de vergadering is bindend.
Doorstromen naar een hoger niveau
Wil je doorstromen naar een hoger niveau, dan zijn de volgende eisen van toepassing:
- Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en M&M bedraagt het eindcijfer ten
minste een onafgeronde 7,5.
- Het eindcijfer van de andere vakken moet ten minste een onafgeronde 7,0 zijn.
- Er is een positief besluit (helft + 1) nodig van de doorstroomvergadering.
- Als een leerling overstapt van 2 kader naar 3 tl is het niet mogelijk om Duits of Frans
als examenvak te kiezen, omdat beide vakken in onderbouw kader niet worden
aangeboden.
Keuzevakken
Om vakken te kunnen kiezen voor leerjaar 3 en 4 is per vak na periode 2 minimaal een 6,0
als eindcijfer nodig. Als dit niet het geval is, is een positief advies van de vakdocent nodig.
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Aan het eind van klas 3BK:
Doorstromen naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau




Alle eindcijfers worden op één decimaal afgerond.
Het gemiddelde van alle vakken wordt berekend met de eindcijfers op één decimaal
nauwkeurig.
Maatschappijleer wordt waar mogelijk in klas 3 afgesloten met een cijfer. Indien dit
onvoldoende is (een 5,49 wordt naar beneden afgerond) mag je in klas 4 een
herkansing maken over alle leerstof van maatschappijleer. Indien maatschappijleer
doorloopt in leerjaar 4 geldt deze regeling niet.

Je bent bevorderd naar leerjaar 4 op hetzelfde niveau als je aan alle volgende eisen voldoet:
- Het gemiddelde eindcijfer van alle eindexamenvakken moet een 5,5 of hoger zijn. Dit wordt
berekend met onafgeronde cijfers.
- Voor het vak Nederlands moet het eindcijfer een 5 of hoger zijn.
Daarnaast geldt ook nog op basis van afgeronde cijfers:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één eindcijfer 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt maximaal één eindcijfer 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er
tenminste één 7 of hoger is, of
- Je hebt maximaal tweemaal een eindcijfer 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger,
waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
- Geen enkel eindcijfer is een 3 of lager.
- Alle handelingsdelen zijn afgesloten met een voldoende of goed.
- D&P: het gemiddelde van de keuzevakken is een 6 of hoger.
- D&P: geen enkel keuzevak is lager dan een 4,0.
- BO en CKV moeten zijn voldoende afgesloten. De eindcijfers van BO en CKV tellen niet
mee als compensatiepunt.
Vakken op een hoger niveau
Voor basisleerlingen geldt dat ze voor één of meerdere vakken examen mogen doen op
kaderniveau. Dan moet dit vak op basisniveau eind leerjaar 3 minimaal met een onafgeronde
6,5 worden afgesloten. Ook is een positief besluit van de doorstroomvergadering nodig.
Doorstromen naar een lager niveau of doubleren
Indien niet aan al deze eisen is voldaan kan de vergadering besluiten je te laten afstromen
naar een lager niveau of te laten doubleren. Het besluit van de vergadering is bindend.
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Aan het eind van klas 3TL:




Alle eindcijfers worden op één decimaal afgerond.
Het gemiddelde van alle vakken wordt berekend met de eindcijfers op één decimaal
nauwkeurig.
Maatschappijleer wordt waar mogelijk in klas 3 afgesloten met een cijfer. Indien dit
onvoldoende is (een 5,49 wordt naar beneden afgerond) mag je in klas 4 een
herkansing maken over alle leerstof van maatschappijleer. Indien maatschappijleer
doorloopt in leerjaar 4 geldt deze regeling niet.

Je bent bevorderd naar leerjaar 4 op hetzelfde niveau als je aan alle volgende eisen voldoet:
- Het gemiddelde eindcijfer van alle eindexamenvakken moet een 5,5 of hoger zijn. Dit wordt
berekend met onafgeronde cijfers.
- Voor het vak Nederlands moet het eindcijfer een 5 of hoger zijn.
Daarnaast geldt ook nog op basis van afgeronde cijfers:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt maximaal één eindcijfer 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er
tenminste één 7 of hoger is, of
- Je hebt maximaal tweemaal een eindcijfer 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger,
waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
- Geen enkel eindcijfer is een 3 of lager.
- Alle handelingsdelen zijn afgesloten met een voldoende of goed.
- BO en CKV moeten zijn voldoende afgesloten. De eindcijfers van BO en CKV tellen niet
mee als compensatiepunt.

Doorstromen naar een lager niveau of doubleren
Indien niet aan al deze eisen is voldaan kan de vergadering besluiten een leerling te laten
doubleren in hetzelfde leerjaar. Doorstroming naar BK4 is in verband met de gemiste
praktijkvakken van het derde leerjaar niet mogelijk. Overstappen van TL3 naar BK3 behoort
wel tot de mogelijkheden.

Pagina 6 van 6

