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Status: vastgesteld door de MR – versie 22-09-2020 

Overgangsrichtlijnen leerjaar 2 
Mavo/havo 2 > mavo 3 

 

Bevorderd 

Een leerling is bevorderd naar de derde klas mavo indien:  
1. hij/zij gemiddeld voor alle vakken, exclusief LO, een 6,00 staat, gebaseerd op de 

onafgeronde rapportcijfers én hij/zij gemiddeld voor alle (zes of zeven) 
vakken waaruit het vakkenpakket voor leerjaar 3 bestaat minimaal een 6,00 staat, 
gebaseerd op de onafgeronde rapportcijfers, waarbij binnen het gekozen 
vakkenpakket maximaal twee (2) getelde onvoldoendes* mogen voorkomen én   

2. voor het vak Nederlands minimaal een 5 (afgerond) is behaald én  
3. de vakken LO, techniek en LOB afgerond zijn.  
  
*Getelde onvoldoendes: 

Een 5 telt voor één getelde onvoldoende (4,50 t/m 5,49) 
Een 4 telt voor twee getelde onvoldoendes (3,50 t/m 4,49) 
 

Bespreekgeval met mogelijke herkansing 

Wanneer de leerling niet aan de bovenstaande norm voldoet, is de leerling niet 
bevorderd. De eindvergadering bespreekt deze leerling in alle gevallen en kán 
vervolgens besluiten: 

 de leerling te bevorderen; 
 de leerling te bevorderen op voorwaarde van behalen van een door de 

vergadering vast te stellen cijfer voor een herkansingstoets, voor een door de 
vergadering vast te stelllen vak. 

Indien nodig kan bij de bespreking van een dyslectische leerling op de 
overgangsrapportvergadering besloten worden dat een afsluitend vak niet meetelt 
voor de overgang.  
   

Overige richtlijnen  

De rapportvergadering kan (bij bijzondere omstandigheden) afwijken van de 
regeling wanneer de leerling niet aan bovenstaande eisen voldoet. In alle situaties 
waarin deze regeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Het advies van de 
vergadering is bindend.  
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Mavo/havo 2 > havo 3 
  
Bevorderd  

Een leerling wordt bevorderd naar de derde klas havo indien:  
1. hij/zij gemiddeld voor alle vakken (exclusief LO, TN) gemiddeld een 7,30 staat, 

gebaseerd op de onafgeronde eindcijfers op rapport 2.  
 Voor leerlingen die eerder gedoubleerd zijn in leerjaar 2 geldt dat zij een 7,50 

gemiddeld moeten staan op rapport 2. 
én 
2. Hij/zij maximaal één (1) getelde onvoldoende* heeft op rapport 2 

én 

3. Er géén onvoldoende is behaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.  
 

*Getelde onvoldoendes: 

Een 5 telt voor één getelde onvoldoende (4,50 t/m 5,49) 
Een 4 telt voor twee getelde onvoldoendes (3,50 t/m 4,49) 

 

Overstapprogramma  

Bij rapport 1 wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
eventuele overstap naar havo 3. Deze leerlingen volgen (indien zij willen opstromen) de 
benodigde overstaplessen in periode 2:  
- Vitusuur havo-Frans  
- Vitusuur havo-wiskunde   
- natuurkunde (op het Vituscollege)   
 
Indien dit niet het geval is, volgt een overstapprogramma tijdens de 
begeleidingsdagen wanneer een leerling wordt bevorderd naar havo 3.  
 

Overige richtlijnen   

De rapportvergadering kan (bij bijzondere omstandigheden) afwijken van de 
regeling wanneer de leerling niet aan bovenstaande eisen voldoet. In alle situaties 
waarin deze regeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Het advies van de 
vergadering is bindend.  
 

  


