
 

 

Overgangsnormen onderbouw 2021-2022 

Deze overgangsnormen worden toegepast op het eindrapport. Op het eindrapport wordt het 
gemiddelde resultaat van het schooljaar vermeld, afgerond op hele cijfers. 

 Vakken voor de overgang klas 1 > klas 2 

Nederlands 

Engels 

Frans 

Rekenen & Wiskunde 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Techniek 

Biologie 

Muziek 

Tekenen 

Sport & Bewegen 

 

 Overgangsnormen klas 1 > klas 2 (totaal 11 vakken) 

  Aantal onvoldoendes Aantal punten Onvoldoendes (max. 2) 

Bevorderd 

  

  

0 

1 

2 

- 

- 

66 

- 

- 

samen 9 punten  

Bespreekgeval Indien zich één van de volgende situaties voordoet: 

 de som van de 2 onvoldoendes is 8 punten maar het totaal aantal 
punten bedraagt wel 66 

  er een cijfer 3 is gescoord voor een vak maar niet meer dan 2 
onvoldoendes en een totaal van minimaal 66 punten 

 er 1 onvoldoende te veel is gescoord maar het totaal aantal punten wel 
66 is en de som van elke twee onvoldoendes 9 punten is 

  de som van alle cijfers 65 punten is, niet meer dan 2 onvoldoendes en 
de som van de onvoldoendes is 9 

Bevordering naar 2 havo: 

 Op het totaal van de vakken is minimaal 88 punten behaald.  

  



 

Vakken voor de overgang klas 2 > klas 3 

Nederlands 

Engels 

Frans 

Duits 

Rekenen & Wiskunde 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Economie 

Biologie 

Natuur– /scheikunde 

Handvaardigheid 

Sport & Bewegen 

  

Overgangsnormen klas 2 > klas 3 (totaal 12 vakken) 

  Aantal onvoldoendes Aantal punten Onvoldoendes (max. 3) 

Bevorderd  

  

0 

1 

2 

3 

- 

- 

- 

72 

- 

- 

- 

samen 14 punten 

Bespreekgeval Indien zich één van de volgende situaties voordoet: 

  de som van de 3 onvoldoendes is 13 punten maar het totaal aantal 
punten bedraagt wel 72 

 er een cijfer 3 is gescoord voor een vak maar niet meer dan 3 
onvoldoendes en een totaal van minimaal 72 punten 

  er 1 onvoldoende te veel is gescoord maar het totaal aantal punten 
wel 72 is en de som van elke drie onvoldoendes 14 punten is 

  de som van alle cijfers 71 punten is, niet meer dan 3 onvoldoendes en 
de som van de onvoldoendes is 14 

 Bevordering naar 3 havo:  

De leerling is bevorderd naar 3 havo indien: 

 Bij minimaal 7 vakken een havo-advies is gegeven of 
  In totaal minimaal 90 punten zijn behaald.  

 


