Doorstroomnormen vmbo
klas 2GT
Vakken
2 gemengde en theoretische leerweg
De volgende vakken worden in klas 2 VMBO gemengde / theoretische leerweg aan de leerlingen
aangeboden:
NE
=
Nederlands
DU
=
Duits
EN
=
Engels
GS
=
Geschiedenis
AK
=
Aardrijkskunde
WI
=
Wiskunde
NASK1
Natuur- en scheikunde
BI
=
Biologie
EC
=
Economie
MU
=
Muziek
BV
=
Beeldende vakken
LOB
=
Loopbaan oriëntatie en begeleiding
LO
=
Lichamelijke opvoeding

Algemene bepalingen
1. Een leerling wordt op basis van de richtlijnen naar een gepaste leerweg bevorderd of
afgewezen. De vermelde normen zijn hierbij richtinggevend. Het uiteindelijke oordeel van de
vergadering van de lesgevende docenten is doorslaggevend.
2. Leerlingen die niet voldoen aan de norm worden altijd besproken.
3. Mogelijke beslissingen van de vergadering van lesgevende docenten:
Doorstromen
Bevorderen ondanks niet voldoen aan norm
Bevorderen naar een andere leerweg
Doubleren
4. Een hoofdvak is een van de volgende vakken:
NE – DU – EN – GS – AK – WI – NASK1 – EC – BI
5. Op het eindrapport in de tweede klassen mogen de cijfers 1 en 2 niet gegeven worden.
6. Een onvoldoende is een cijfer dat lager is dan het cijfer 6.
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7. Het cijfer 5 geldt als één tekort.
Het cijfer 4 geldt als twee tekorten.
Het cijfer 3 geldt als drie tekorten.
8. Een beslissing, die door de vergadering van de lesgevende docenten is genomen, kan
worden herzien. Een verzoek tot revisie met onderbouwing dient schriftelijk door de ouders
of verzorgers bij de schoolleiding te worden ingediend uiterlijk de voorlaatste schooldag
voor de zomervakantie. Na een eventuele voordracht door de schoolleiding heeft de
vergadering van lesgevende docenten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.
9. Een rapportcijfer voor een vak is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers voor dit
vak in het huidige schooljaar en wordt weergegeven op één decimaal en wel door middel
van afronden.
10. Cijfers op het eindrapport worden afgerond op helen en zijn het resultaat van een
doorlopend gemiddelde.
11. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de schoolleiding.

Richtlijnen bij overgang
Voor klas 2 VMBO gemengde / theoretische leerweg:
Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
-

Het gemiddelde voor alle hoofdvakken moet minimaal 6 zijn;
Het gemiddelde cijfer voor de vakken MU, BV en LO moet minimaal 6 zijn;
Er zijn maximaal 3 onvoldoendes en 4 tekorten behaald bij de hoofdvakken;
Bij de vakken MU, BV en LO komen maximaal 2 tekorten voor;
Het LOB portfolio is voor dit schooljaar afgesloten.

Richtlijn bij opstroom naar 3 Havo
Voor opstroom van 2 GT naar 3 HAVO, geldt als richtlijn dat het gemiddelde van de cijfers voor de
alle vakken op het eindrapport 8 of hoger is. Voor deze bevordering is toestemming van de
vergadering van de lesgevende docenten nodig.

Tussentijdse verandering van afdeling
Een tussentijdse verandering van afdeling wordt slechts bij uitzondering toegestaan na toestemming
van de onderwijsdirecteur, nadat deze zowel de coach als de teamleider gehoord heeft. Bovendien
moet deze verandering van afdeling mogelijk zijn.
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