
 

Overgangsnormen leerjaar 1 vwo brugklas  
  

Overgangstabel brugklas 1 vwo  
  

Nederlands  
Engels  
wiskunde  
  

Frans  
aardrijkskunde  
geschiedenis  
biologie  
  

technologie 
Global Perspectives  
lichamelijke  opvoeding  
drama  
dans  
beeldende vorming  
muziek  

Plaatsing in leerjaar 2 vwo  
  

0 of 1 tekortpunt  tekortpunten kleiner dan of gelijk aan 2  
0 tekortpunten  maximaal 3 tekortpunten  

Bespreekzone 2 vwo  
  

0 tekortpunten  4 tekortpunten   
1 tekortpunt  3 tekortpunten   

Afgewezen  Alle ander gevallen  
  
Afgerond eindcijfer voor een vak:  
9 of 10   

  
Aantal over- of tekortpunten:  
3 overpunten  

8  2 overpunten  
7  1 overpunt  
5  1 tekortpunt  
4  2 tekortpunten  
1, 2 of 3  3 tekortpunten  

 
 
Toelichting bij overgangstabel brugklas 1 vwo  
  
We onderscheiden de volgende clustering van vakken:  
  
Cluster 1                                     Cluster 2                                    Cluster 3  

Nederlands  
Engels  
wiskunde  
  

Frans  
aardrijkskunde  
geschiedenis  
biologie  
  

techniek  
Global Perspectives  
lichamelijke opvoeding  
drama  
dans  
beeldende vorming  
muziek  

  
Plaatsing in leerjaar 2 vwo.  
Een leerling wordt geplaatst in 2 vwo, wanneer:  
  

• niet meer dan één tekortpunt in cluster 1 en in cluster 2 en 3 niet meer dan 2 tekortpunten worden 
gescoord.  

• 0 tekortpunten in cluster 1 en maximaal 3 tekortpunten in cluster 2 en 3 worden gescoord.  
  
Bespreekzone 2 vwo.  
Een leerling wordt besproken voor 2 vwo, wanneer:  
  

• er in cluster 1 geen tekortpunt wordt gescoord en in cluster 2 en 3 vier tekortpunten worden 
gescoord.   

• er in cluster 1 één tekortpunt wordt gescoord en in cluster 2 en 3 maximaal 3 tekortpunten worden 
gescoord.  

  
Afgewezen.  
Dit houdt in:  

• afstromen naar een ander onderwijswijstype.  
 
Doubleren.  

• In klas 1 wordt in principe niet gedoubleerd (behoudens uitzonderlijke situaties).  
  
  
 



 

 
 
 
Bespreekzone en bespreking buiten de vastgestelde norm.  
Bij bespreking buiten de vastgestelde norm is tweederde meerderheid van alle stemmen nodig voor 
plaatsing van de leerling in het voorgestelde leerjaar. In de bespreekzone is de helft van de stemmen nodig 
om de leerling te bevorderen.  
  
Bindende beslissing.  
In de overgangsvergadering worden beslissingen genomen die bindend zijn. Ouders kunnen tegen deze 
beslissing in beroep gaan.   
  
Voordat de zomervakantie begint, in de laatste week van het schooljaar, vindt een revisievergadering plaats. 
De mentor en de teamleider bepalen in gezamenlijk overleg of een leerling in aanmerking komt om tijdens 
de revisievergadering opnieuw besproken te worden.   
Een voorwaarde hierbij is dat er nieuwe argumenten aanwezig zijn om tot revisie over te gaan. Deze 
argumenten hadden wellicht tot een andere beslissing tijdens de overgangsvergadering kunnen leiden.  
  
Advies 

Soms kan een leerling, die bevorderd is het advies krijgen een lager schooltype te overwegen als de 
docenten de indruk hebben dat de leerling teveel inspanning moet leveren om de volgende klas te halen. 
Ouders en leerlingen kunnen in dat geval zelf kiezen of ze het advies opvolgen of naast zich neer leggen.  
  
Werkhouding en inzicht  
Een leerling krijgt naast z’n cijfers een extra beoordeling voor werkhouding (vanaf rapport 1) en inzicht (vanaf 
rapport 2). De beoordeling voor werkhouding is een indicator voor de werkhouding tijdens de lessen. De 
beoordeling voor inzicht is een indicator voor de mate van inzicht in het vak. We maken gebruik van de 
volgende afkortingen:  
  
G = goed  
V = voldoende  
T = twijfel  
O = onvoldoende  

 


