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Door/opstroomnormen
THavo+ brugklas

Vakken

De volgende vakken worden in de brugklas aan de leerlingen aangeboden:
NE
=
Nederlands
EN
=
Engels
FA
=
Frans
GS
=
Geschiedenis
AK
=
Aardrijkskunde
WI
=
Wiskunde
BI
=
Biologie
MU
=
Muziek
BV / OO =
keuzevak Beeldende Vorming of Onderzoeken en Ontwerpen
LOB
=
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
LO
=
Lichamelijke Opvoeding

Begrippen
1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld.
2. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn kernvakken.
3. De cijfers o
 p het rapport worden bepaald door de resultaten behaald gedurende het hele
jaar en worden afgerond op een geheel getal.
4. Voor het vak LOB wordt geen eindcijfer gegeven.
5. Een onvoldoende is een cijfer dat lager is dan het cijfer 6.
6. Het cijfer 5 geldt als één tekort.
Het cijfer 4 geldt als twee tekorten.
Het cijfer 3 geldt als drie tekorten.
7. Onder schoolleiding wordt verstaan: teamleiders en/of campusdirectie

Algemene bepalingen
1. Een leerling wordt op basis van de richtlijnen naar een gepaste leerweg gedetermineerd.
Hierbij is een aantal gegevens richtinggevend. Cijfers zijn een onderdeel van deze gegevens.
Het uiteindelijke oordeel van de vergadering van de lesgevende docenten is doorslaggevend.
2. Alle leerlingen worden altijd besproken.
3. In de brugklas is doubleren, behoudens bijzondere omstandigheden niet toegestaan.
4. Op het eindrapport in de brugklas mogen de cijfers 1 en 2 niet gegeven worden.
5. Een eindcijfer voor een vak is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers voor dit vak
in het huidige schooljaar en wordt afgerond op een geheel getal.
6. Leerlingen waarbij in het kader van differentiatie gedurende het schooljaar is besloten dat zij
één of meerdere vakken op vmbo t niveau krijgen aangeboden, stromen maximaal door naar
THavo+-klas 2.
7. Mogelijke beslissingen van de vergadering van lesgevende docenten:
Doorstromen THavo+-klas 2
Doorstromen havo-klas 2
Doorstromen naar een andere leerweg
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. In deze onderbouwing moet sprake zijn van nieuwe informatie. Na
een eventuele voordracht door de schoolleiding heeft de vergadering van lesgevende
docenten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.
9. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de schoolleiding.

Richtlijnen bij doorstromen
Een leerling stroomt door naar havo 2 indien aan elk van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
-

Het gemiddelde voor alle vakken moet minimaal 7,2 zijn;
Er is maximaal één tekort bij de kernvakken
Er zijn maximaal 3 onvoldoendes behaald bij alle vakken;
Het LOB-portfolio is voor dit schooljaar afgesloten.

Een leerling stroomt door naar THavo+ 2 indien aan elk van de onderstaande voorwaarden is
voldaan:
Het gemiddelde voor alle vakken moet minimaal 6,0 zijn;
- Er is maximaal één tekort bij de kernvakken
- Er zijn maximaal 4 onvoldoendes behaald bij alle vakken;
- Het LOB-portfolio is voor dit schooljaar afgesloten.

