2018 - 2019

BEVORDERINGSNORMEN
3 tto - havo

De volgende vakken worden in 3 tto havo aangeboden:
NE
FA
DU
VE*
GX
AX
WX
NX
SX
BX
EX
LX
A&D*
R&D*

= Nederlands
= Frans
= Duits
= Versterkt Engels
= Geschiedenis
= Aardrijkskunde
= Wiskunde
= Natuurkunde
= Scheikunde
= Biologie
= Economie
= Lichamelijke Opvoeding
= Keuzevak Art and Design
= Keuzevak Research & Design

Alle vakken die eindigen op een X en de keuzevakken worden in het Engels aangeboden.
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Begrippen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld.
De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn kernvakken.
Met beperkt rapport wordt bedoeld het laatste cijferrapport van de vakken NE-FA-DU-VE-GX-AX-WX-NX-SX-BX-EX.
Onder de som wordt verstaan: de som van de cijfers behaald voor het beperkt rapport, verhoogd met het afgeronde
gemiddelde cijfer van de overige vakken, waarbij het keuzevak R&D of A&D met een gewicht drie meetelt.
De cijfers op het rapport zijn gehelen, bepaald door de resultaten behaald gedurende het hele jaar.
Een volledig rapport is een rapport waarop geen cijfers ontbreken.
Een cijfer is onvoldoende als het lager is dan 6.
Het cijfer 5 wordt geteld als één tekort en het cijfer 4 wordt geteld als twee tekorten.
Onder schoolleiding wordt verstaan: teamleiders en/of campusdirectie
Bilingual Attitude (BA) is het gemiddelde cijfer voor ‘het tweetalig gedrag’, gegeven door iedere tweetalige docent. Met
tweetalig gedrag wordt bedoeld: het gebruik van Engels, de inzet tijdens de les, positieve houding, etc.

Algemene bepalingen
1.
Een leerling wordt op basis van de bevorderingsnormen op het rapport bevorderd of afgewezen.
2.
Indien een leerling is afgewezen wordt deze altijd besproken.
3.
Wanneer er op het rapport voor een of meer vakken het cijfer 3 voorkomt, wordt de leerling altijd besproken.
5.
Doubleren is, behoudens bijzondere omstandigheden, niet toegestaan. Indien doubleren niet toegestaan is, dient
toestemming verleend te worden tot verandering van afdeling.
4.
Een leerling mag het onderwijs in één leerjaar en één afdeling gedurende ten hoogste twee jaren volgen.
5.
Een leerling mag het onderwijs in één leerjaar en twee of meer afdelingen gedurende ten hoogste drie jaren volgen.
6.
Een leerling mag het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren en één of meer afdelingen gedurende ten hoogste drie
jaren volgen.
7.
Een leerling die volgens de bevorderingsnormen niet bevorderd kan worden is afgewezen.
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8.

9.

10.
11.
12.

Slechts in bijzondere gevallen kan van de bevorderingsnormen worden afgeweken. Hierbij geldt:
● Er is naar het oordeel van de schoolleiding sprake van bijzondere omstandigheden.
● Alléén de schoolleiding heeft de bevoegdheid om een leerling voor te dragen aan de vergadering van de lesgevende
docenten.
● Een verzoek hiertoe kan uitsluitend worden ingediend door de coach, de teamleider of de onderwijsdirecteur van de
betreffende leerling.
● De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van een voordracht ligt geheel bij de vergadering van de lesgevende docenten.
Een beslissing die door de vergadering van lesgevende docenten met betrekking tot een leerling is genomen, kan in revisie
worden genomen. Ten aanzien van een verzoek tot revisie geldt:
● Het is schriftelijk of per mail, gericht aan de schoolleiding.
● Het is opgesteld door de ouders of verzorgers van de betreffende leerling.
● Het is uiterlijk de eerste schooldag na de zomervakantie in het bezit van de schoolleiding.
Na een eventuele voordracht door de schoolleiding heeft de vergadering van de lesgevende docenten de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid.
Leerlingen met een onvolledig rapport worden altijd besproken.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de schoolleiding.
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VERANDERING VAN AFDELING AAN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR
Als een leerling wil veranderen van afdeling, dan zal een verzoek daartoe moeten worden ingediend bij de schoolleiding. Eventueel
wordt een taak toegekend. De plaatsing in het betreffende leerjaar is dan voorwaardelijk.
1. Plaatsing in hetzelfde leerjaar van een lagere afdeling.
Een leerling in een zeker leerjaar van een bepaalde afdeling kan geplaatst worden in hetzelfde leerjaar van een lagere afdeling.
Voor plaatsing is toestemming van de vergadering van de lesgevende docenten nodig.
2. Bevordering naar een hoger leerjaar van een lagere afdeling of naar een gelijkwaardige Nederlandse variant.
Bevordering van 3 tto havo naar 4 havo en van 3 tto havo naar 4 vmbo wordt alleen bepaald middels een bespreking. Voor de
overgang van 3 tto havo naar 4 havo zijn normen vastgesteld, beschreven op pagina 6.
3. Bevordering naar een hoger leerjaar van een hogere afdeling.
Voor een bevordering van: 3 tto havo naar 4 (t)vwo, geldt als richtlijn dat het gemiddelde van de cijfers van het beperkt rapport
8,0 is. Voor deze bevordering is toestemming van de vergadering van de lesgevende docenten nodig.

TUSSENTIJDSE VERANDERING VAN AFDELING
Een tussentijdse overstap naar een lagere/hogere afdeling wordt slechts bij uitzondering toegestaan met toestemming van de
schoolleiding en schooldecaan. Bovendien moet deze verandering van afdeling organisatorisch mogelijk zijn.
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Van klas 3 tto-havo naar:

4 tto-havo

Bevorderd:

Aan alle onderstaande punten moet
worden voldaan:
Op het hele rapport:
● som is minimaal 72 punten
● maximaal 5 tekorten
● geen cijfer lager dan een 4
Op het beperkt rapport:
● maximaal 4 onvoldoenden
● maximaal 5 tekorten
Bij de kernvakken:
● maximaal 1 tekort
Eisen voor tweetalig onderwijs
● Het cijfer voor VE is voldoende
● Het cijfer voor BA is voldoende
Rekentoets:
● minimaal niveau 2F

4 havo
Aan alle onderstaande punten moet
worden voldaan:
Op het hele rapport:
● som is minimaal 72 punten
● maximaal 6 tekorten
● geen cijfer lager dan een 4
Op het beperkt rapport:
● maximaal 3 onvoldoenden
● maximaal 4 tekorten
Bij de kernvakken:
● maximaal 1 tekort
Rekentoets:
● minimaal niveau 2F

4 vmbo-t
Bevordering naar 4 vmbo is
alleen mogelijk middels
bespreking.

1 Norm voor 4tto-havo niet gehaald maar wel voor 4 havo: bespreking voor plaatsing in 4 tto-havo, 4 havo
Norm 4 havo niet gehaald: bespreking voor plaatsing in 4 tto-havo, 4 havo of 4 vmbo-t
Bespreking:
2 Voor overstap naar andere afdeling zie pagina 5, punt 3
Voor doublure zie pagina 3, algemene bepalingen, punt 5
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Van klas 3 tto-havo naar:

4 (t)vwo
● Leerlingen kunnen bij de coach een overstap naar 4 (t)vwo aanvragen. Er wordt een richtlijn van 8,0
gemiddeld gehanteerd en lesgevende docenten moeten toestemming geven.
Bevorderd:
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