
 

 

 

 

Overgangsnormen klas 1  

 

Overgangsnormen onderbouw leerjaar 1 naar leerjaar 2  

Voor alle vakken in leerjaar 1: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 

LEF, global issues, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, en indien van toepassing Latijn, 

Grieks, techniek en de Carolus Academie: 

 

Alles voldoende 

1x5 

2x5 

1x4 

1x5 en 1x4 

Bevorderd 

Bevorderd 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger. 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

*In klas 1 mavo-plus/havo, 1 havo, 1 havo/vwo en 1 atheneum/gymnasium komt de leerling in bespreking 

als voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde twee getelde onvoldoendes zijn gehaald.  

*Op mavo-plus komt de leerling in bespreking als voor het vak Nederlands een 4 wordt gehaald. 

*De leerling dient het vak ‘Global Issues’ gemiddeld met een beoordeling voldoende, goed of excellent 

afgerond te hebben. 

*Op 1 gymnasium dient een leerling de ‘Carolus Academie’ met een gemiddelde beoordeling van 

voldoende, goed of excellent afgerond te hebben. 

3x5 

2x5 en 1x4 

1x3 

1x3 en 1x5 

2x4  

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

 Bij bespreking is doorstroom naar leerjaar 2 van een niveau lager toegestaan. 

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd. 

 

 Voor doorstroom van mavo-plus/havo naar havo en van havo/vwo naar vwo geldt dat een leerling een 

(niet afgerond) gemiddelde heeft behaald van 7,0 over het cluster van de vakken Nederlands, Frans, 

Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie en LEF én een (niet afgerond) gemiddelde 

heeft behaald van 7,0 of hoger over het cluster van de vakken beeldende vorming, techniek, muziek 

en lichamelijke opvoeding.  

 Voor opstroom van mavo-plus naar havo geldt dat een leerling een (niet afgerond) gemiddelde heeft 

behaald van 7,5 of hoger over alle vakken. Tevens dient de leerling een positief advies van het 

docententeam te krijgen.  

 Voor opstroom van mavo-plus/havo of havo naar vwo geldt dat een leerling een (niet afgerond) 

gemiddelde heeft behaald van 7,5 of hoger over alle vakken. Tevens dient de leerling een positief 

advies van het docententeam te krijgen. 


