
Overgangs-en determinatieregels voor het schooljaar 2019-2020 
 

Algemene regels:       

1. Alle leerlingen zijn bespreekbaar.  
2. Op de rapporten mogen in het eerste jaar geen cijfers lager dan 4.0 staan en in het 

2e jaar niet lager dan 3.0. 
3. In de leerjaren 1 en 2 Havo/VWO 3 hanteren wij bij de cijfergeving het principe van 

het voortschrijdend gemiddelde, d.w.z. dat alle in het gehele schooljaar behaalde 
cijfers mee blijven tellen voor het eindrapport, waarbij de cijfers worden afgerond 
op één decimaal. 

4. Een 4.5 tot 5.5 = één minpunt, een 3.5 tot 4.5 = twee minpunten, lager dan een 3.5 
= drie minpunten. 

5. Uitgangspunt is dat de leerling zich kan handhaven op de gekozen leerweg.  
6. Handelingsdelen dienen met een voldoende afgesloten te zijn.  
7. In de rapportenvergadering wordt een beslissing genomen over de bevordering. De 

schoolleiding draagt de eindverantwoordelijkheid. In geval van vorm- of 
procedurefout kan zij ingrijpen en heeft zij het recht om af te wijken van het besluit 
van de vergadering. De betrokkenen worden altijd geraadpleegd. 
(revisievergadering)  

8. Leerlingen en ouders hebben, behalve een beroepsmogelijkheid bij de 
schoolleiding, de mogelijkheid bij het bevoegd gezag van de school, OZHW, in 
beroep te gaan over het bevorderingsbesluit. De schoolleiding zorgt voor verwijzing 
naar de Centrale Directie. 

9. De school behoudt zich het recht voor deze regeling tussentijds te wijzigen indien 
dat noodzakelijk is.  

Determinatieregels voor de klassen één en twee:   

1. Bij bespreking van leerlingen worden kennis, inzicht en vaardigheden, gemeten 
binnen de betreffende vakken, meegewogen. Onder vaardigheden worden naast de 
vakspecifieke vaardigheden de volgende algemene vaardigheden verstaan: 

  zelfstandig uitvoeren van plannen  
  samenwerken  
  communiceren  
  reflecteren  
  organiseren 

  
Tussentijds op- en afstromen is mogelijk , daarbij gelden de volgende regels: 

1. Men kan maar één , op school aanwezig zijnde, leerweg per keer stijgen of dalen. 
2. Bij op- of afstroom begint men opnieuw met cijferen;  er worden geen cijfers 

meegenomen en ook niet omgerekend. 
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Automatische bevordering naar het volgende leerjaar in dezelfde leerweg: 
 
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede of derde leerjaar VMBO  als 
het eindrapport voor elk vak een cijfer vermeldt en het rapport maximaal 3 minpunten 
heeft. 
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede of derde leerjaar Havo als het 
eindrapport voor elk vak een cijfer vermeldt en het rapport maximaal 3 minpunten heeft. 
Daarnaast moeten voor de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde, 18 punten 
worden behaald. 
 

Recht van bevordering naar het volgende leerjaar in een andere leerweg (op-  of afstromen): 
  

1. Mogelijkheid tot opstromen als het gemiddelde 7.5 of hoger is en geen cijfer lager 
dan een 6.0 

 
Automatisch bevordering Havo 3 naar Havo 4: 

Over alle vakken een gemiddelde van 6.0 of meer en op het eindrapport niet meer dan 2 
maal 5 (afgerond) of één maal 4 (afgerond). Daarnaast moeten voor de kernvakken:  
Nederlands, Engels en wiskunde 18 punten worden gehaald, waarbij geldt dat maximaal bij  
1 van deze vakken  het afgeronde eindcijfer minimaal een 5 mag zijn. 
  

Bevordering van VMBO 3 naar VMBO 4:  
  
(onderdeel van het examendossier)   
  
Naast de algemene regels worden de volgende regels gehanteerd:  
  
Bevorderingsnormen Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
 Er wordt alleen met schoolexamencijfers (SE cijfers) gewerkt 
 Voor alle vakken moet de slagingsnorm worden behaald.(Let op: het cijfer van de 

beroepsvoorbereidende vakken telt twee keer) 
  
 Bevorderingsnormen Theoretische leerweg 
  
 Er wordt alleen met schoolexamen cijfer (SE cijfers) gewerkt 
 Voor de examenvakken moet de slagingsnorm worden behaald  
 Er mogen maximaal 2 minpunten op het eindrapport staan. (uitgaande van 

afgeronde cijfers)   
 Geen cijfer lager dan een 4.0 (onafgerond) 

  
Slagingsnorm: 
  
 Voor alle vakken een 6 of hoger, of; 
 Voor ten hoogste één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige cijfers een  6 

of hoger, of; 
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 Voor ten hoogste één van de vakken het eindcijfer 4 en voor de overige vakken ten 
minste een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger, of; 

 Voor twee van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger 
waarvan één 7 of hoger 

 KV1 en LO moeten voldoende afgesloten worden, dus met minimaal 6 
 Opmerking:  Alle cijfers dienen voor de slagingsbepaling eerst te worden afgerond op 

helen 
 

In alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien beslist de schoolleiding. 

 

 

       Vastgesteld te Lekkerkerk  op 11 December 2019 

 


