0,.,,
\

de
College

Overgangsnormen klas 1 VMBO

1,.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport. Het cijfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer. Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.

2.

wordt gerekend mettekorten en met compensatiepunten. Het cijfer 5 is
cijfer4 is 2tekorten etc. Het cijfer7 is L compensatiepunt, het cijferS is 2
Er

l tekort,

het

compensatiepunten etc.

3.

Het vak lnformatiekunde moet met een voldoende worden afgesloten. lndien dit niet
voldoende is, zullen er extra opdrachten worden gegeven.

Bevorderd:

1.

Bij maximaal

l

tekort op het vak Nederlands.

2.

Bij maximaal

2

tekorten op alle vakken.

3.

Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers van minimaal een 6. Dit betekent dat tegenover

elk tekort een compensatiepunt moet staan.
Bespreken:

t.
2.
3.

Bij maximaal
Bij maximaal

2 tekorten op het vak Nederlands.

3 tekorten op alle vakken.

Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers dat lager is dan een 6. Dit betekent dat

tegenover tekorten een onvoldoende aantal compensatiepunten staat.
Afgewezen:

L.

Bij 3 of meer tekorten op het vak Nederlands

2.

Bij 4 of meer tekorten op alle vakken.
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Overgangsnormen klas 1 HAVO/I/WO

1.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport. Het cijfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer. Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.

2.

Er wordt gerekend met tekorten en met compensatiepunfen Het cijfer 5 is 1 tekort, het cijfer
4 is 2 tekorten etc. Het cijfer 7 is 1 compensatiepunt, het cijfer B is 2 compensatiepunten etc.

3.

Het vak Informatiekunde moet met een voldoende worden afgesloten. Indien dit niet
voldoende is, zullen er extra opdrachten worden gegeven.

Bevorderd:

1.
2.

3.

Bij maximaal 1 tekort op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.
Bij maximaal 2 tekorten op alle vakken.
Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers van minimaal een 6. Dit betekent dat tegenover
elk tekort een compensatiepunt moet staan.

Bespreken:

1.

Bij maximaal 2 tekoften op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.

2. Bij maximaal 3 tekorten op alle vakken.
3. Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers dat lager is dan een 6. Dit betekent dat
tegenover tekoften een onvoldoende aantal compensatiepunten staat.
Afgewezen:

1.

Bij 3 of meer tekorten op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde

2.

Bij 4 of meer tekorten op alle vakken.

Overgangsnormen havo/vwo klas

1

2 november 2017

Overgangsnormen klas 2 VMBO

L.

2.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport. Het cijfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer. Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.

wordt gerekend mettekorten en met compensat¡epunten. Het c¡jfer 5 is
cijfer 4 is 2 tekorten etc. Het clfer 7 is 1 compensatiepunt, het c¡jfer 8 is 2

Er

L

tekort, het

compensatiepunten etc.

Bevorderd:

L.

Bij maximaal 1 tekort op het vak Nederlands.

2.
3.

Bij maximaal

2

tekorten op alle vakken.

Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers van minimaal een 6, Dit betekent dat
tegenover elk tekort een compensatiepunt moet staan.

Bespreken:

L.

Bij maximaal

2.
3.

Bij maximaal 4 tekorten op alle vakken.

2

tekorten op het vak Nederlands.

Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers dat lager is dan een 6. Dit betekent dat
tegenover tekorten een onvoldoende aantal compensatiepunten staat.

Afgewezen:

L.

Bij 3 of meer tekorten op het vak Nederlands

2.

Bij 5 of meer

tekorten op alle vakken.

Overgangsnormen klas 2 HAVO/VWO

1.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport. Het cijfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer, Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.

2.

wordt gerekend met tekorten en met compensat¡epunten. Het cijfer 5 is 1 tekort, het
ciller 4 is 2 tekorten etc. Het cijfer 7 is 1 compensatiepunt, het c¡jfer 8 is 2
compensatiepunten etc.
Er

Bevorderd:

1.

Bij maximaal 1 tekort op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.

2.
3.

Bij maximaal 2 tekorten op alle vakken.
Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers van minimaaleen 6. Dit betekent dat

tegenover elk tekort een compensatiepunt moet staan.
Bespreken:

L. Bij maximaal 2 tekorten op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.
2. Bij maximaal 4 tekorten op alle vakken.
3. Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers dat lager is dan een 6. Dit betekent dat
tegenover tekorten een onvoldoende aantal compensatiepunten staat.
Afgewezen:

7.
2.

Bij 3 of meer tekorten op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.
Bij 5 of meer tekorten op alle vakken.

Overgangsnormen klas 3 VMBO/GT

1.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport, Het cijfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer. Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.

2.

Er wordt gerekend met tekorten en met compensatbpunten. Het cijfer 5 is 1

tekort, het cijfer
4 is 2 tekorten etc. Het cijfer 7 is 1 compensatiepunt, het cijfer 8 is 2 compensatiepunten etc.

3. Voor klas 3 vmbo geldt dat op het vierde rapport de vakken LO en CKV beoordeeld

moeten

zijn met een V (voldoende) of een G (goed). Is dit niet het geval dan moet dit worden
gerepareerd.

Bevorderd:

1. Bij maximaal 1 tekort.
2. Bij maximaal 2 tekorten op alle vakken en minimaal 1 compensatiepunt.
3. Bij het kernvak Nederlands maximaal 1 tekort.
Bespreken:

1. Bij maximaal
2. Bij maximaal

3.

2 tekorten op het vak Nederlands.
2 tekorten op alle vakken, zonder compensatiepunt.

Bij 3, 4 of 5 tekorten op alle vakken en minimaal 1 compensatiepunt

Afgewezen:

1.

Bij meer dan 2 tekorten op het vak Nederlands.

2.

Bij 3 of meer tekorten op alle vakken, zonder compensatiepunt.

Overgangsnormen klas 3 HAVO/VWO

1.

2.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport. Het c¡jfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer. Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.
Er

wordt gerekend mettekorten en met compensatiepunten. Het c¡jfer 5 is
is 2tekorten etc. Het cíjfer7 is L compensatiepunt, het cijferS is 2

L

tekort, het

cijfer4

compensatiepunten etc.

Bevorderd:

L.

Bij maximaal 1 tekort op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.

2. Bij maximaal 2 tekorten op alle vakken.
3. Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers van minimaal een 6. Dit betekent dat
tegenover elk tekort een compensatiepunt moet staan.
Bespreken:

1,. Bij maximaal

2 tekorten

op de vakken Nederlands,

Engels of Wiskunde.

2. Bij maximaal 4 tekorten op alle vakken.
3. Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers dat lager is dan een 6. Dit betekent dat
tegenover tekorten een onvoldoende aantal compensatiepunten staat.
Afgewezen:

1.

Bij 3 of meer tekorten op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.

2.

Bij 5 of meer tekorten op alle vakken.

Overgangsnormen HAVO 4 en VWO 4 en 5

1.

Bevordering vindt plaats op basis van het eindrapport. Het cijfer op het eindrapport is het
gewogen gemiddelde van alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar voor een vak zijn
gemaakt. Er wordt afgerond volgens de normale afrondingsregels op een heel cijfer. Als
achter de komma minder dan 0,50 staat, wordt er naar beneden afgerond, bij 0,50 achter de
komma of meer, naar boven.

2.

Er

wordt gerekend met tekorten en met compensatiepunten. Het cijfer 5 is
is 2 tekorten etc. Het cijferT is l compensatiepunt, het cijfer 8 ¡s 2

1

tekort, het

cijfer4

compensatiepunten etc.

3.

Voor de Tweede Fase geldt, dat op het vierde rapport het vak LO beoordeeld moet zijn met
een V (voldoende) of een G (goed). ls dit niet het geval dan moet dit worden gerepareerd,

4.

Voor de tweede fase geldt dat de vakken maatschappijleer en CKV naast het profielwerkstuk
(PWS) worden opgenomen in het combinatiecijfer.

5.

Voor de Tweede Fase Havo geldt, dat indien een leerling geen Wiskunde heeft gekozen, in
het onderstaande schema bij L, de tekorten alleen worden geteld voor de vakken Nederlands
en Engels.

Bevorderd:

1,.

Bij maximaal 1 tekort op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.

2.
3.

Bij maximaal 3 tekorten verdeeld over maximaal 2 onvoldoenden op alle vakken
Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers van minimaal een 6. Dit betekent dat
tegenover elk tekort een compensatiepunt moet staan.

Bespreken:

L
2.
3.

Bij maximaal 2 tekorten op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.
Bij maximaal 4 tekorten verdeeld over maximaal 3 onvoldoenden op alle vakken.
Bij een gemiddelde van alle afgeronde cijfers dat lager is dan een 6. Dit betekent dat

tegenover tekorten een onvoldoende aantal compensatiepunten staat.
Afgewezen:

1.
2.

Bij 3 of meer tekorten op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde
Bij 5 of meer tekorten en/of 4 of meer onvoldoenden op alle vakken

