
 

 
Akkoord aanpassing MR 15-06-2022 

Aangepaste overgangsrichtlijnen leerjaar 3 (schooljaar 2021-2022) 
Mavo 3 > mavo 4 
 
Algemene informatie  
In leerjaar 3 krijgen de leerlingen twee rapporten; in januari/februari (tussenstand) en aan het einde 
van het schooljaar.  
- Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde: alle cijfers tellen mee op zowel rapport 

1 als rapport 2, nader te noemen het gemiddelde rapportcijfer.   
Het behaalde gem. rapportcijfer bepaalt voor 80% de overgang.  

- Aan het einde van het schooljaar doen de leerlingen voor alle examenvakken een 
schoolexamen (SE1), nader te noemen het SE1-cijfer.   
Het behaalde SE1-cijfer bepaalt voor 20% de overgang.  

  
Het gem. rapportcijfer (80%) en SE1-cijfer (20%) vormen samen per vak het eindcijfer.   
 
Weging SE1-cijfer in mavo 4 
Het schoolexamencijfer (SE1) gaat mee naar klas 4 en vormt voor alle vakken een bepaald 
percentage van het totale schoolexamencijfer. Per vak is dit aangegeven in het PTA.  

    
Bevorderd 
Om bevorderd te worden naar leerjaar 4 moet de leerling aan de volgende vier (4) 
voorwaarden hebben voldaan:   
1. Alle eindcijfers (per vak) worden afgerond. Voor deze cijfers geldt: 

 al je eindcijfers zijn een 6 of hoger, of; 
 je hebt een 5 en voor de rest 6 of hoger, of; 
 je hebt een 4, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of; 
 je hebt 2 keer een 5, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 
 geen enkel eindcijfer is lager dan een 4.  

2. Voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 (afgerond) zijn behaald.  
3. De projecten, LOB en de vakken CKV en LO moeten zijn afgerond/voldaan.   
4. Het schoolexamen voor het vak rekenen moet zijn afgelegd voor wie geen wiskunde in het 

vakkenpakket heeft.   
 
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 stellen vak; 
 de leerling te bevorderen op voorwaarde van het voldoen van een door de vergadering vast 

te stellen taak, voor een door de vergadering vast te stellen vak.   
  
 Overige richtlijnen   
In alle situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de overgangsvergadering. Het advies van 
de vergadering is bindend.  
  
    
 


