Bevorderingsnormen 2020-2021
Algemeen
TEKORTPUNTEN
1. Een cijfer vanaf 3,5 t/m 4,4 betekent twee tekortpunten
2. Een cijfer vanaf 4,5 t/m 5,4 betekent één tekortpunt
EXAMENVAKKEN
Examenvakken zijn vakken die op het eindexamen worden beoordeeld met een cijfer
AFRONDING
In alle klassen worden alle periodecijfers afgerond op 1 decimaal. Dat betekent bijv., dat 5,45 wordt
afgerond op 5,5 (en géén tekortpunt is).

Brugklas
Bevorderd naar klas 2 gymnasium
Een leerling is vanuit 1 gymnasium bevorderd naar 2 gymnasium als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. Voor LA 6,0 of hoger. Wie niet voldoet aan deze voorwaarde, wordt beoordeeld als een
leerling in een brugklas atheneum/havo
2. Voor de vakken NE/FA/EN/GS/AK/WI/BI ten minste 6 x 6,5 en 1 x 4,5
3. Het gemiddelde van deze vakken is minimaal 7,0
4. Voor de vakken KU, DR, LO is maximaal één tekortpunt toegestaan
Bevorderd naar klas 2 atheneum
Een leerling is vanuit 1 atheneum/havo bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. Voor de vakken NE/FA/EN/GS/AK/WI/BI ten minste 6 x 6,5 en 1 x 4,5
2. Het gemiddelde van deze vakken is minimaal 7,0
3. Voor de vakken KU, DR, LO is maximaal één tekortpunt toegestaan
Bevorderd naar klas 2 atheneum/havo
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden is bevorderd naar klas 2
atheneum/havo als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor de vakken NE/FA/EN/GS/AK/WI/BI maximaal twee tekortpunten
2. Het gemiddelde van deze vakken is minimaal 6,0
3. Voor de vakken KU, DR, LO is maximaal één tekortpunt toegestaan
Of:
1. Voor de vakken NE/FA/EN/GS/AK/WI/BI maximaal één tekortpunt
2. Het gemiddelde van deze vakken is minimaal 5,8
3. Voor de vakken KU, DR, LO is maximaal één tekortpunt toegestaan
Afstroom
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor bevordering naar klas 2 atheneum/havo zal
afstromen naar klas 2 vmbo-tl op een andere school.

Klas 2 atheneum/havo
Bevorderd naar klas 3 atheneum
Een leerling is bevorderd naar klas 3 atheneum als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor alle vakken minimaal 7,0
Of:
1. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI ten minste 8 x 6,5 en 1 x 4,5
2. Het gemiddelde van de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI is minimaal 7,0
3. Voor de vakken KU, DR, LO is maximaal één tekortpunt toegestaan
Bespreekzone voor bevordering naar klas 3 atheneum
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor bevordering naar klas 3 atheneum wordt in
bespreking gebracht voor een bevordering naar klas 3 atheneum als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/KU/DR/LO maximaal twee tekortpunten,
waarbij maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Het gemiddelde van de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI is minimaal 6,7
De uitkomst van deze bespreking kan zijn:
a. De leerling wordt bevorderd naar klas 3 atheneum
b. De leerling wordt bevorderd naar klas 3 havo
Het besluit van de vergadering is bindend
Bevorderd naar klas 3 havo
Een leerling is bevorderd naar klas 3 havo als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor alle vakken minimaal 6,0
Of:
1. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/KU/DR/LO maximaal twee tekortpunten,
waarbij maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Het gemiddelde van de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI is minimaal 6,0
Bespreekzone voor bevordering naar klas 3 havo
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor bevordering naar klas 3 havo wordt in
bespreking gebracht voor een bevordering naar klas 3 havo als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
3. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/KU/DR/LO maximaal vier tekortpunten,
waarbij maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
4. Het gemiddelde van de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI is minimaal 5,7
De uitkomst van deze bespreking kan zijn:
a. De leerling wordt bevorderd naar klas 3 havo
b. De leerling zal doubleren in klas 2 atheneum/havo
Het besluit van de vergadering is bindend
Niet bevorderd
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal doubleren in klas 2 atheneum/havo
of gericht worden verwezen naar een lagere schoolsoort

Klas 2 atheneum en klas 2 gymnasium
Bevorderd naar klas 3 atheneum of klas 3 gymnasium
Een leerling is bevorderd naar klas 3 atheneum of 3 gymnasium als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. Voor alle vakken, voor gymnasium inclusief LA en GR, minimaal 6,0
Of:
1. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/LO/KU/DR en voor gymnasium ook voor de
vakken LA/GR maximaal twee tekortpunten, waarbij maximaal één tekortpunt is toegestaan
in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
2. Het gemiddelde van de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI en voor gymnasium ook voor
de vakken LA/GR is minimaal 6,0
Bespreekzone voor bevordering naar klas 3 atheneum en klas 3 gymnasium
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt in bespreking gebracht voor een
bevordering naar klas 3 atheneum of 3 gymnasium als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI/LO/KU/DR en voor het gymnasium ook voor
de vakken LA/GR maximaal vier tekortpunten, waarbij maximaal één tekortpunt is
toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en wiskunde
2. Het gemiddelde voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/BI en voor het gymnasium ook
voor de vakken LA/GR is minimaal 5,7
De uitkomst van deze bespreking kan zijn:
a. De leerling wordt bevorderd naar klas 3 atheneum of klas 3 gymnasium
b. De leerling zal doubleren in klas 2 atheneum of klas 2 gymnasium
c. De leerling zal doubleren in klas 2 atheneum/havo
d. De leerling wordt gericht bevorderd naar klas 3 havo
Het besluit van de vergadering is bindend
Niet bevorderd
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal doubleren in klas 2 atheneum of
gymnasium, in klas 2 atheneum/havo, of zal gericht worden bevorderd naar klas 3 havo

Derde klas
Bevorderd
Een leerling is bevorderd naar klas 4 van de gevolgde schoolsoort als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. Voor alle vakken minimaal 6,0
Of:
1. Voor de vakken NE/LA/GR/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/SK/EC/LO/KU/DR maximaal twee
tekortpunten, waarbij
a. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
b. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de gekozen vakken (profiel en vrije deel)
voor de 4e klas
2. Voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/SK/EC en voor gymnasium inclusief de vakken
LA /GR is het gemiddelde ten minste 6,0
Bespreekzone
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt in bespreking gebracht als is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor de vakken NE/LA/GR/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/SK/EC/LO/KU/DR maximaal vier
tekortpunten, waarbij
a. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
b. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de overige gekozen vakken (profiel en vrije
deel) voor de 4e klas
2. Het gemiddelde voor de vakken NE/LA/GR/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/SK/EC is minimaal 5,7
De uitkomst van de vergadering kan zijn:
a. De leerling wordt bevorderd
b. De leerling zal doubleren. De leerling kan bij dit besluit zelf kiezen voor afstroom
naar een lagere schoolsoort
Het besluit van de vergadering is bindend
Niet bevorderd
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor de bespreekzone zal doubleren of afstromen
naar een lagere schoolsoort
Klas 3 havo
Bevorderd naar hogere schoolsoort:
Een leerling van 3 havo is bevorderd naar 4 atheneum, als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De leerling heeft het tweede en het derde leerjaar niet gedoubleerd
2. Het gemiddelde voor de vakken NE/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/SK/EC is minimaal 7,5
3. Voor alle door de leerling te volgen vakken in 4 atheneum is ten minste 7,0 behaald, waarbij
voor ten hoogste één van deze vakken een cijfer is toegestaan tussen 6,0 en 7,0
Opmerkingen klas 3
1. Bij een gemiddelde voor de vakken NE/LA/GR/FA/DU/EN/GS/AK/WI/NA/SK/EC van ten
minste 7,0 in de gevolgde schoolsoort, mag een leerling in de 4e klas een extra vak kiezen.
2. Voor gymnasium: bij de keuze van Latijn en/of Grieks in de 4e klas tellen de cijfers voor Latijn
en Grieks mee bij de overgang.
3. Bij de keuze voor het vak wiskunde B in het EM-profiel dient een leerling op het eindrapport
minimaal 7,0 te staan voor wiskunde.

Klas 4 vwo
Bevorderd
Een leerling is bevorderd naar 5 vwo als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. voor alle vakken behalve LO en KCV 1 minimaal 6,0
2. voor LO minimaal “voldoende”
Of:
1. Voor alle vakken maximaal twee tekortpunten, waarbij
a. het gemiddelde van alle vakken behalve LO en KCV minimaal 6,0 is
b. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Voor LO minimaal “voldoende”
Bespreekzone
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt in bespreking gebracht als is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor alle vakken maximaal drie tekortpunten, waarbij
a. het gemiddelde van alle vakken behalve LO en KCV minimaal 5,8 is
b. de drie tekortpunten bestaan uit 1x4 en 1x5
c. maximaal 1 tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Voor LO minimaal “voldoende”
De uitkomst van de vergadering kan zijn:
a. De leerling wordt bevorderd
b. De leerling krijgt het dringende advies om te doubleren
c. De leerling krijgt het dringende advies om te doubleren in klas 4 havo
Leerling en ouders zijn niet gehouden het dringende advies op te volgen
Niet bevorderd
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor de bespreekzone zal doubleren. Dit besluit is
bindend. Hierbij kan het dringende advies worden gegeven om te doubleren in klas 4 havo.
In verband met de coronaomstandigheden kunnen leerlingen die niet drie, maar vier tekortpunten
( 1 x 4 en 2 x 5) hebben en leerlingen die gemiddeld vanaf 5,7 tot 5,8 staan, alsnog in bespreking
worden gebracht door de mentor en de coördinator. De uitkomst van de vergadering is dan echter
bindend, ouders en leerlingen kunnen niet afwijken van het besluit.

Het cijfer voor het vak KCV wordt voor 20% meegeteld in het cijfer voor de vakken Latijn en/of
Grieks. KCV telt dus niet zelfstandig mee als vak.
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Klas 4 havo
Bevorderd
Een leerling is bevorderd naar 5 havo als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor alle examenvakken 2 minimaal 6,0
2. Voor LO minimaal “voldoende”
3. Leerlingen zonder wiskunde in hun pakket hebben voor rekenen minimaal een “voldoende”
op hun eindrapport
Of:
1. Voor de examenvakken (m.u.v. rekenen) maximaal twee tekortpunten, waarbij
a. het gemiddelde van de examenvakken (m.u.v. rekenen) minimaal 6,0 is
b. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Voor LO minimaal “voldoende”
3. Leerlingen zonder wiskunde in hun pakket staan voor rekenen minimaal een “voldoende” op
hun eindrapport
Bespreekzone
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt in bespreking gebracht als is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor de examenvakken maximaal drie tekortpunten, waarbij
a. het gemiddelde van de examenvakken ten minste 5,8 is
b. de drie tekortpunten bestaan uit 1x4 en 1x5
c. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Voor LO minimaal “voldoende”
De uitkomst van de vergadering kan zijn:
a. De leerling wordt bevorderd
b. De leerling krijgt het dringende advies om te doubleren
Leerling en ouders zijn niet gehouden het dringende advies op te volgen
Niet bevorderd
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor de bespreekzone zal doubleren. Dit besluit is
bindend. Hierbij kan het dringend advies worden gegeven voor ander onderwijs.
Opmerking:
1. Van de vakken Maatschappijleer (MA) en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) worden de
cijfers gecombineerd tot een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt mee als ‘examenvak’.
Het cijfer voor het combinatievak wordt berekend als het gemiddelde van de eindcijfers voor
de afzonderlijke vakken, waarbij het eindcijfer op één decimaal bepaald wordt.
Het eindrapport vermeldt alleen voor leerlingen zonder wiskunde maar met rekenen in hun
pakket een niet-cijfermatige waardering op het rapport voor het vak rekenen.
In verband met de coronaomstandigheden kunnen leerlingen die niet drie, maar vier tekortpunten
( 1 x 4 en 2 x 5) hebben en leerlingen die gemiddeld vanaf 5,7 tot 5,8 staan, alsnog in bespreking
worden gebracht door de mentor en de coördinator. De uitkomst van de vergadering is dan echter
bindend, ouders en leerlingen kunnen niet afwijken van het besluit.
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Dat zijn vakken die op het examen worden beoordeeld met een cijfer: NE, EN, FA, DU, GS, AK, WA,
WB, NA, SK, BI, NLT, EC, BE, FI, TE, Combinatiecijfer

5 vwo
Bevorderd
Een leerling is bevorderd naar 6 vwo als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor alle examenvakken 3 minimaal 6,0
2. Voor LO minimaal “voldoende”
Of:
1. Voor de examenvakken maximaal twee tekortpunten, waarbij
a. het gemiddelde van de examenvakken ten minste 6,0 is
b. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Voor LO minimaal “voldoende”
Bespreekzone
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt in bespreking gebracht als is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Voor de examenvakken maximaal drie tekortpunten, waarbij
a. het gemiddelde van de examenvakken ten minste 5,8 is
b. de drie tekortpunten bestaan uit 1x4 en 1x5
c. maximaal één tekortpunt is toegestaan in de groep vakken Nederlands, Engels en
wiskunde
2. Voor LO minimaal “voldoende”
De uitkomst van deze vergadering kan zijn:
a. de leerling wordt bevorderd
b. de leerling krijgt het dringende advies om te doubleren
Leerling en ouders zijn niet gehouden het dringende advies op te volgen
Niet bevorderd
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden voor de bespreekzone zal doubleren. Dit besluit is
bindend.
Opmerkingen
1. Het cijfer voor het vak KCV wordt voor 20% meegeteld in het cijfer voor de vakken Latijn
en/of Grieks. KCV telt dus niet zelfstandig mee als examenvak.
2. Van de vakken Maatschappijleer (MA) en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) worden de
cijfers gecombineerd tot een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt mee als ‘examenvak’.
Het cijfer voor het combinatievak wordt berekend als het gemiddelde van de eindcijfers voor
de afzonderlijke vakken, waarbij het eindcijfer op één decimaal bepaald wordt.
In verband met de coronaomstandigheden kunnen leerlingen die niet drie, maar vier tekortpunten
( 1 x 4 en 2 x 5) hebben en leerlingen die gemiddeld vanaf 5,7 tot 5,8 staan, alsnog in bespreking
worden gebracht door de mentor en de coördinator. De uitkomst van de vergadering is dan echter
bindend, ouders en leerlingen kunnen niet afwijken van het besluit.

Dat zijn vakken die op het examen worden beoordeeld met een cijfer: NE, EN, LA, GR, FA, DU, GS,
AK, WA, WB, WC, WD, NA, SK, BI, NLT, EC, BE, FI, TE, Combinatiecijfer
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