Bevorderingsnormen klas 3 Plein Joure Bornego College
Van klas 3 naar klas 4 mavo (vmbo-T)
De bevorderingsnorm is afgeleid van de slaag-zakregeling die geldt bij de uitslagbepaling van het examen.

1.

Een leerling wordt bevorderd als
• de cijferlijst compleet is;

•
•
•
•
•

en
het vak KV afgerond is met een “v” of “g”;
en
er op het eindrapport maximaal vier tekortpunten staan;
en
het gemiddelde van de gekozen vakken van het examenpakket minimaal een 5,5 is;
en
er bij de vakken van het examenpakket maximaal twee tekortpunten zijn, waarvan er
maximaal één tekortpunt is op de vakken Nederlands of Engels.

2. Opmerkingen
• Een leerling die op een vak een cijfer lager dan een 3,5 heeft, kan niet bevorderd worden.
• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de overgangsvergadering de

•
3.

leerling een passend vervolgtraject aan.
De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de
bevorderingsnormen.

Overige bepalingen
•
•
•
•

Het eindcijfer voor een vak is het gemiddelde van alle in het schooljaar behaalde cijfers op
dat vak.
Op het eindrapport worden cijfers met één decimaal vermeld.
Op het eindrapport worden de cijfers voor elk vak afgekapt op één decimaal
(voorbeeld:6,49 wordt 6,4).
Tekortpunten: het afgekapte cijfer 4,5 t/m 5,4 geldt als één tekortpunt; het afgekapte cijfer
4,4 en lager staat voor twee tekortpunten.

Van klas 3 naar klas 4 havo/vwo
De bevorderingsnorm is afgeleid van de slaag-zakregeling die geldt bij de uitslagbepaling van het examen.

1.

Een leerling wordt bevorderd als
•

de cijferlijst compleet is;
en
er op het eindrapport maximaal vier tekortpunten op drie vakken staan;
en
er maximaal één vak is met twee tekortpunten;
en
er op maximaal één van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde maximaal één
tekortpunt voorkomt;
en
er voor de vakken van het gekozen profiel niet meer dan één tekortpunt voorkomt. Dit
geldt ook voor het profielkeuzevak;
en
het doorstroomgemiddelde een 6,0 of hoger is.

•
•
•
•
•

2. Opmerkingen
• Een leerling die op een vak een cijfer lager dan een 3,5 heeft, kan niet bevorderd worden.
• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de overgangsvergadering de

•
3.

leerling een passend vervolgtraject aan. Zie ook punt 4 hieronder.
De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de
bevorderingsnormen.

Overige bepalingen
•

Het eindcijfer voor een vak is het gemiddelde van alle in het schooljaar behaalde cijfers op
dat vak.
Op het eindrapport worden cijfers met één decimaal vermeld.
Op het eindrapport worden de cijfers voor elk vak afgekapt op één decimaal
(voorbeeld:6,49 wordt 6,4).
Tekortpunten: het afgekapte cijfer 4,5 t/m 5,4 geldt als één tekortpunt; het afgekapte cijfer
4,4 en lager staat voor twee tekortpunten.
Doorstroomgemiddelde: de vakken die meetellen voor het doorstroomgemiddelde – voor
zover van toepassing – zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn,
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en economie.

•
•
•
•

4. Bespreekzone
Als een leerling op grond van bovenstaande normen niet bevorderd kan worden, kan hij/zij in bepaalde
gevallen besproken worden in de overgangsvergadering.
Een leerling wordt besproken als er op het overgangsrapport:

•
•

•

maximaal twee tekortpunten op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voorkomen;
en
in totaal maximaal zeven tekortpunten voorkomen, waarvan maximaal één cijfer variërend
van 2,5 tot en met 3,4 en geen cijfers lager dan een 2,5, en daarnaast maximaal één cijfer
variërend van 3,5 tot en met 4,4;
of
in totaal maximaal zeven tekortpunten voorkomen, waarvan maximaal twee cijfers
variërend van 3,5 tot en met 4,4 en geen cijfers lager dan een 3,5.

In de overgangsvergadering wordt op grond van de bespreking een van de volgende beslissingen
genomen:
De leerling
•
•
•

vervolgt zijn/haar schoolopleiding op een ander (lager) niveau;
blijft zitten;
wordt buiten de normen om bevorderd.

Een leerling die niet in aanmerking komt voor bespreking, vervolgt zijn/haar schoolopleiding altijd op een
lager niveau.

