
  Schooljaar 2019 - 2020 

 
Bevordernorm klas 1 – havo/atheneum 

 

• Rond alle cijfers af op hele getallen. 

 

1. Tel de cijfers van beeldende vorming, muziek en lichamelijke oefening op. Deel de uitkomst 

door 3. Rond deze uitkomst af op helen. En doe de nieuwe uitkomst keer 2. 
(𝑏𝑒𝑒𝑙𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔+𝑚𝑢𝑧𝑖𝑒𝑘+𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑜𝑒𝑓𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔)

3
 afronden en dan *2. 

2. Tel bij die uitkomst de cijfers van Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, 

wiskunde en biologie op. 

3. Nu hebt u het totaal aantal punten waarnaar u kunt kijken in de eerste kolom hieronder. 

 

Daarnaast letten we ook op: 

• de kernvakken, Nederlands, Engels en wiskunde. 

• het aantal tekortpunten. Een 5 is 1 tekortpunt en een 4 is 2 tekortpunten. 

 

 

  



  Schooljaar 2019 - 2020 

 
Bevordernormen klas 1 - gymnasium 

 

• Rond alle cijfers af op hele getallen.  

 

1. Tel de cijfers van beeldende vorming, muziek en lichamelijke oefening op.  

Deel de uitkomst door 3. Rond deze uitkomst af op helen. En doe de nieuwe uitkomst keer 2.  

Dus: 
(𝑏𝑒𝑒𝑙𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔+𝑚𝑢𝑧𝑖𝑒𝑘+𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑜𝑒𝑓𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔)

3
 afronden en dan keer 2. 

2. Tel bij die uitkomst de cijfers van Nederlands, Engels, Frans, Latijn, aardrijkskunde, 

geschiedenis, wiskunde en biologie op. 

3. Nu hebt u het totaal aantal punten waarnaar u kunt kijken in de eerste kolom hieronder. 

 

Daarnaast letten we ook op: 

• de gymnasiale kernvakken, Nederlands, Engels, Latijn en wiskunde. 

• het aantal tekortpunten. Een 5 is 1 tekortpunt en een 4 is 2 tekortpunten. 

 

 

Totaal aantal punten Aantal tekortpunten Aantal punten voor 
Nederlands, Engels, 
Wiskunde en Latijn 

Je gaat over naar 

65 of meer Geen 26 of meer Gymnasium 2 

65 of meer 1 of 2 26 of meer en maar 1x 
een 5 op één van deze 
vakken 

Gymnasium 2 
 

62,63 of 64 Geen, 1 of 2 26 of meer en maar 1x 
een 5 op één van deze 
vakken  

Bespreken* 

61 of minder   Niet over naar 
gymnasium 2. 
Bespreken* 

 

* “Bespreken” betekent bespreken in de eindrapportvergadering door de docenten; dit leidt in tot 

een beslissing die per afdeling, per jaar en per individuele leerling kan verschillen. 
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Bevordernorm klas 2 – gymnasium  

 

Gebaseerd op eindrapportcijfers weging voortschrijdend gemiddelde 

Wanneer een G2-leerling niet verder gaat met Gymnasium worden de cijfers voor Latijn en Grieks 

buiten beschouwing gelaten en gelden dezelfde bevordernormen zoals voor A2. 

 

 

 

* "Bespreken": betekent bespreken in de rapportvergadering door de docenten; dit leidt  
tot een beslissing die per afdeling, per jaar en per individuele leerling kan verschillen.  
 

** “Afwijzen”: betekent afwijzen voor bevordering naar een volgend schooljaar. 
 

Een leerling die 1 punt tekort komt voor bespreking, kan in aanmerking komen voor de 

Zomerschool. 

  

geen onvoldoende  Gymnasium 3 

5 

4 

55 

45 

555 

45 indien 4 of 5 voor Ne, En of wi 

555 indien 5 voor Ne, En  of wi 

Grieks & Latijn    12 punten of meer 

Grieks & Latijn   12 punten of meer en 1 tekortpunt 

Grieks & Latijn   11 punten en 1 of 2 tekortpunten Bespreken* 

Grieks & Latijn   10 punten en 1 tekortpunt 

Grieks & Latijn   10 punten of minder en 2 of meer tekortpunten Afwijzen voor G3 

44  Bespreken* 

455 

5555 

445  Afwijzen** 

4555 

55555 

444 
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Bevordernorm klas 2 – havo/atheneum 

 

Gebaseerd op eindrapportcijfers weging voortschrijdend gemiddelde. 

 

 

 

* "Bespreken": betekent bespreken in de rapportvergadering door de docenten; dit leidt  
tot een beslissing die per afdeling, per jaar en per individuele leerling kan verschillen.  
 
** “Afwijzen”: betekent afwijzen voor bevordering naar een volgend schooljaar. 
 

Een leerling die 1 punt tekort komt voor bespreking, kan in aanmerking komen voor de 

Zomerschool. 

 

 

 

 

 

 H2 A2 

Geen onvoldoende 
5 
4 
55 

 
H3 

 
A3 

45 gemiddeld 
555 6 of hoger 

H3 A3 

45 gemiddeld 
555 lager dan 6 

Bespreken* Bespreken* 

4 indien voor Ne, En of wi 
55 indien beide voor Ne, En of wi 
45 indien 4 of 5 voor Ne, En of wi 
555 indien 5 voor Ne, En of wi 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

44 
455 
5555 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

445 
4555 
55555 
444 
Meer onvoldoende 

 
Afwijzen** 

 
Afwijzen** 
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Bevordernorm klas 3 – havo/atheneum/gymnasium 

 

Gebaseerd op eindrapportcijfers weging voortschrijdend gemiddelde. 

 

 

 

* "Bespreken": betekent bespreken in de rapportvergadering door de docenten; dit leidt  
tot een beslissing die per afdeling, per jaar en per individuele leerling kan verschillen.  
 
** “Afwijzen”: betekent afwijzen voor bevordering naar een volgend schooljaar. 
 

Een leerling die 1 punt tekort komt voor bespreking, kan in aanmerking komen voor de 

Zomerschool. 

  

 H3 A3 G3 

Geen onvoldoende 
5 
4 
55 

 
H4 

 
V4 

 
V4 

45 gemiddeld 
555 6 of hoger 

H4 V4 V4 

45 gemiddeld 
555 lager dan 6 

Bespreken* Bespreken* Bespreken* 

4 indien voor Ne, En of wi 
55 indien beide voor Ne, En of wi 
45 indien 4 of 5 voor Ne, En of wi 
555 indien 5 voor Ne, En of wi 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

44 
455 
5555 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

445 
4555 
55555 
 

 
Afwijzen** 

 
Bespreken* 

 
Bespreken* 

444 
45555 
4455 
Meer onvoldoende 

 
Afwijzen** 

 
Afwijzen** 

 
Afwijzen** 



  Schooljaar 2019 - 2020 

 
BEVORDERNORMEN EN SLAAG/ZAK-REGELING 2e FASE            2019/2020  

over   

8 (HAVO) of 

9 (VWO) 

VAKKEN 

 H4 H5 V4 V5 V6 

geen onv     +    +    +    +    + 

5     +    +    +    +    + 

55 voor ov     

vakken 

gemiddeld 6 of 

hoger 

   +    +      +      +    +  

55 voor   

Ned Eng    

Wisk 

gemiddeld 6 of 

hoger 

  bespr   -   bespr   bespr    - 

55 gemiddeld 

lager dan 6 

  bespr    -   bespr   bespr    - 

4 voor ov     

vak 

gemiddeld 6 of 

hoger 

   +    +     +     +     +  

4 voor    

Ned Eng    

Wisk 

gemiddeld 6 of 

hoger 

  bespr    - 

 

  bespr   bespr    - 

 

4 gemiddeld 

lager dan 6 

  bespr    -   bespr   bespr    - 

45 voor ov     

vak 

gemiddeld 6 of 

hoger 

  bespr    +   bespr   bespr    + 

45 indien    

4 of 5    

voor 

Ned Eng    

Wisk  

gemiddeld 6 of 

hoger 

  bespr  4  - 

 5 + 

  bespr   bespr   4 - 

  5 + 

45 gemiddeld 

lager dan 6 

  bespr    -   bespr   bespr    - 

44    bespr    -   bespr   bespr    - 

555    bespr    -   bespr   bespr    - 

455     -    -    -    -    - 

meer onvoldoenden: AFWIJZEN 

 

"bespr" betekent "BESPREKEN in de rapportvergadering door de docenten"; dit leidt tot een 

beslissing die per afdeling, per jaar en per individuele leerling kan verschillen. 



  Schooljaar 2019 - 2020 

 
"+" betekent BEVORDEREN vanuit H4, V4 en V5 en SLAGEN in H5 en V6 

"-"  betekent AFWIJZEN in H4, V4 en V5 en ZAKKEN in H5 en V6 

Een leerling die 1 punt tekort komt voor bespreking kan in aanmerking komen voor de Zomerschool. 

 

Wanneer een leerling van H4 of V5 in meer dan 2 vakken lager dan 5,5 staat voor de cijfers van het 

mee te nemen gemiddeld SCHOOLEXAMEN-cijfer volgt BESPREKEN. 

 

H5 en V6: om te kunnen slagen moeten niet alleen de cijfers aan de normen voldoen, maar gelden 

ook regels ten aanzien van CKV, LO, Rekentoets en CE-gemiddelde. 

 

 

 


