
 

 

Overgangsnormen Xs 

 

Overgangsnormen onderbouw leerjaar 1 naar leerjaar 2:  

We werken volgens het principe van een tweejarige brugperiode in de Xs-klas. Elke leerling gaat dus door van 

leerjaar 1 naar leerjaar 2, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor een leerling grote hiaten heeft 

opgelopen in de leerstof. De afdelingsleider neemt hierover een besluit, naar aanleiding van de leerlinggerichte 

vergadering en mede op basis van de woordrapporten. 

 

Overgangsnormen onderbouw leerjaar 2 naar leerjaar 3:  

Een leerling wordt beoordeeld op: biologie, beeldende vorming, Duits, Engels, Frans, Grieks, humaniora, Latijn, 

lichamelijke opvoeding, mens & maatschappij, muziek, Nederlands, science en wiskunde. 

 

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 

*Een leerling komt in bespreking als voor 2 van de kernvakken (Engels, Nederlands of wiskunde) een 5 

wordt gehaald of voor één van de kernvakken een 4 wordt gehaald.  

*De leerling dient de vakken lichamelijke opvoeding en beeldende vorming afgerond te hebben met een 

beoordeling voldoende, goed of excellent. 

3x5 

2x5 en 1x4 

1x3 

1x3 en 1x5 

2x4  

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

 Bij bespreking is overgang naar leerjaar 3 atheneum of havo toegestaan. 

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd. 
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Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4 (gymnasium en atheneum)  

Een leerling wordt beoordeeld op: aardrijkskunde, beeldende vorming, Duits, economie, Engels, Frans, Grieks, 

geschiedenis, Latijn, lichamelijke opvoeding, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde.  

 

Alles voldoende 

1x5 

2x5 

3x5 

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 

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

*Een leerling komt in bespreking als voor 2 van de kernvakken (Engels, Nederlands of wiskunde) een 5 

wordt gehaald of voor één van de kernvakken een 4 wordt gehaald.  

*De leerling dient de vakken economie (aangeboden als project) en beeldende vorming gemiddeld 

afgerond te hebben met een beoordeling voldoende, goed of excellent. 

*Tevens geldt dat de leerling maximaal twee vijven of één vier mag behalen voor de vakken die de leerling 

het volgend leerjaar zal volgen.  

*Een leerling komt in bespreking als voor één of beide klassieke talen (Latijn en Grieks) een 5 wordt 

gehaald. 

2x5 en 1x4 

1x3 

1x3 en 1x5 

2x4 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

 In geval van bespreking is overgang van 3Xs naar 4 atheneum of naar 4 havo 

mogelijk als een leerling maximaal twee vijven of één 4 heeft voor de vakken die de 

leerling in het volgende leerjaar zal volgen.  

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd. 

 

Indien een leerling niet bevorderd wordt of in bespreking komt omdat hij meer dan twee getelde vijven heeft behaald 

voor de vakken die hij het volgende leerjaar volgt, wordt gekeken of een wisseling van vakken deze belemmering 

opheft. Als er een mogelijkheid wordt gevonden, krijgt de leerling de keuze om te doubleren of naar het volgende 

leerjaar met een gewijzigd vakkenpakket over te gaan. 

 

 

 

 


