
 

 

 

 

Overgangsnormen locatie Borger 2022-2023 
 

Bij de overgang naar een volgend leerjaar hanteren we een aantal uitgangspunten: 
 

A-vakken B-vakken 

Nederlands Tek/handv 

Engels Techniek 

Wiskunde/rekenen LO 

Duits ICT 

Frans stage 

N&G D&P 

Aardrijkskunde  

geschiedenis  

nask  

 
-   Vakken zijn verdeeld in A-vakken en B-vakken. 

- Wij zoeken te allen tijde naar de meest passende leerroute van de leerling. Bij twijfel over 

het behaalde niveau vindt tijdig overleg plaats tussen ouders, leerling en mentor. 

- Bij niet voldoen aan de bevorderingsnormen, kan het team besluiten om een 

leerling gericht te bevorderen. 

 

Overgangsnormen leerjaar 1 naar leerjaar 2 
In leerjaar 1 worden leerlingen in principe bevorderd naar leerjaar 2.  
 
 
Overstap van 1 K naar 2 M  
 
Hierbij kijken wij aan het eind van het schooljaar naar de onafgeronde cijfers die zijn gegeven op 
het kader niveau. Op grond van de rapportvergadering kunnen leerlingen een overstap naar 
leerjaar 2 M maken indien:  
• het gemiddelde onafgerond cijfer van de A-vakken hoger of gelijk is aan 7,0  
• het gemiddelde onafgerond cijfer van de B-vakken hoger of gelijk is aan 6,0  
• voor het vak Nederlands minimaal een 6,0 is gehaald 
 
 
 
 



 

 

 
 

Overgang naar havo 2 externe locatie 
De overgang van mavo/havo 1 naar havo 2 extern is alleen aan het einde van het schooljaar mogelijk. 
De leerling voldoet aan de volgende criteria: 

● minimaal gemiddeld een 7.5 voor de cijfers op de A-vakken. 

● voor de combinatie rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels geldt: 

- twee van de drie vakken moeten minimaal 6.5 zijn 

- geen van de drie vakken mag een cijfer lager dan 5.5 zijn 

 

Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3 vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 
 
• Gemiddeld minimaal een 6,0 op het basisniveau op de A-vakken en gemiddeld minimaal een 6,0 

op de B-vakken 
 

Bevorderen  van basisberoepsgericht naar vmbo- kaderberoepsgerichte leerweg 

 
• Gemiddeld minimaal een 7,5 op basisniveau op de A-vakken en gemiddeld minimaal een 6,0 op 

de B-vakken. 
 
 
Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3 vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 
 

• Gemiddeld minimaal een 6,0 op het kaderniveau op de A-vakken en gemiddeld minimaal een 6,0 
op de B-vakken 

 

Bevorderen  van vmbo- kaderberoepsgerichte leerweg naar mavo 

 
• Gemiddeld minimaal een 7,0 op kaderniveau op de A-vakken en gemiddeld minimaal een 6,0 op 

de B-vakken. 
 

Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3 mavo 
 

• Gemiddeld minimaal een 6,0 op de A-vakken en gemiddeld minimaal een 6,0 op de B-vakken 
• Nederlands moet afgerond minimaal een 5,0 zijn. 

 

Wanneer een leerling overstapt van de 2m/h klas naar 3 vmbo -kaderberoepsgerichte leerweg, dan wordt 
de leerling gericht bevorderd.  

 
Bevorderen  van mavo 2 naar havo3 
Voor de overgang naar havo-3 moet de leerling voldoen* aan alle genoemde criteria: 

• Gemiddeld minimaal een 7,5 op de A- vakken en gemiddeld minimaal een 6 op de B-vakken 
(cijfers in decimalen). 

• In de combinatie Ne, En, wi mag maar één cijfer onvoldoende zijn, niet lager dan een 5. 

 
*Het team geeft een advies over schakeling. De school van aanmelding bepaalt of de leerling 
werkelijk toelaatbaar is. 



 

 

 
 

Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4 
Een leerling is bevorderd van klas 3 naar klas 4 als voldaan wordt aan de zak-slaagregeling van het 
examen (zie examenreglement). Daarbij gelden een aantal uitgangspunten die we hieronder expliciet 
noemen: 

 
De leerling voldoet in ieder geval aan de volgende criteria: 

● Het gemiddelde van alle vakken is eind klas 3 een 5,5 of hoger 

● voor het vak Nederlands een 5 of hoger 

Tevens wordt er gekeken naar de vakken waarin de leerling examen doet. Hiervoor gelden de 

volgende richtlijnen: 

 
● De afgeronde cijfers zijn een 6 of hoger. Er zijn een paar uitzonderingen: 

- Eén afgerond cijfer mag een 5 zijn, maar de overige vakken moeten dan 6 of hoger zijn. 

- Eén afgerond cijfer mag een 4 zijn, maar dan moet je voor één ander vak een 7 staan. De 

overige vakken moeten 6 of hoger zijn. 

- Twee afgeronde cijfers mogen een 5 zijn, maar dan moet je voor één ander vak een 7 staan. - 

De overige vakken moeten 6 of hoger zijn. 

● Je hebt een voldoende of goed gehaald voor lichamelijke opvoeding. 

● Je hebt een voldoende gehaald voor CKV 
 


