
 

   

Overgangsnormen en advisering 3(t)havo, 3(t)vwo en 3tgymnasium 
 
Rapportage in leerjaar 3(t)havo, 3(t)vwo en 3tgymnasium  
De leerstof van elk leerjaar is ingedeeld in 4 periodes van ongeveer 9 weken. Aan het eind van elke periode 
ontvangt u een overzicht van de vorderingen van uw zoon/ dochter. Op elk perioderapport staat een 
periodecijfer en een voortgangscijfer. Het periodecijfer geeft het gemiddelde aan van de cijfers die uw kind 
behaald heeft in de afgelopen periode. Het voortgangscijfer wordt berekend op basis van alle cijfers die in dit 
schooljaar behaald zijn. De cijfers van de rapporten worden gegeven tot op één decimaal nauwkeurig. 
 
Het schooljaar wordt afgesloten met een eindcijfer. Het eindcijfer is het afgeronde jaargemiddelde van alle in 
het jaar behaalde cijfers, waarbij aan deze cijfers een weging 1, 2 of 3 is toegekend. 
 
Overgangsnormen 
Aan de hand van de overgangsnormen stelt het team tijdens de overgangsvergadering aan het eind van het 
schooljaar vast of leerlingen overgaan naar een volgend schooljaar of niet. 
 
De overgangsvergadering kan alleen een beslissing nemen als een leerling alle toetsen, werkstukken, 
opdrachten e.d. die dat schooljaar afgerond moeten zijn, heeft gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van 
de leerling om deze zaken op tijd in te halen en hierover afspraken te maken met vakdocenten. 
 
 
Overpunten en tekortpunten 
In deze leerjaren wordt gewerkt met overpunten en tekortpunten. Het aantal overpunten - tekortpunten 
bepaalt of men wel of niet bevorderd of besproken wordt. In de berekening van de overpunten en 
tekortpunten wordt rekening gehouden met de profielkeuze. Vakken die de leerling in leerjaar 4 gaat volgen, 
krijgen een zwaarder gewicht.  
 
Berekening overpunten: 

Overpunten voor vakken die wel meegaan naar 
leerjaar 4  

Overpunten voor vakken die niet meegaan naar 
leerjaar 4 

Rapportcijfer 7    = 2 overpunten 
Rapportcijfer ≥ 8 = 4 overpunten 

Rapportcijfer 7    = 1 overpunt 
Rapportcijfer ≥ 8 = 2 overpunten 

 
Berekening tekortpunten: 

Tekortpunten voor vakken die wel meegaan naar 
leerjaar 4  

Tekortpunten voor vakken die niet meegaan 
naar leerjaar 4 

Rapportcijfer 5    = 2 tekortpunten 
Rapportcijfer ≤ 4 = 4 tekortpunten 

Rapportcijfer 5    = 1 tekortpunt 
Rapportcijfer ≤ 4 = 2 tekortpunten 

 
Aanvulling: 

• Alleen wanneer een leerling BSM kiest, wordt het eindcijfer voor LO in leerjaar 3 meegeteld in de 
categorie vakken die wel meegaan naar leerjaar 4. 

• Alleen wanneer een leerling tekenen kiest, wordt het eindcijfer voor BV in leerjaar 3 meegeteld in de 
categorie vakken die wel meegaan naar leerjaar 4. 
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Bevorderingstabel 
 

Overpunten – tekortpunten ≥ -1 Bevorderd 

Overpunten – tekortpunten = -2 of -3 Bespreekgeval 

Overpunten – tekortpunten ≤ -4 Afwijzen (= doubleren of afstromen naar een 
ander onderwijstype*) 

*De normen voor opstroom of afstroom naar een ander onderwijstype zijn niet vastgelegd 
 
Aanvullende voorwaarden: 
 

• in 3 gymnasium heeft de leerling een voldoende behaald voor Latijn en/of Grieks. Is dit niet het 
geval, dan volgt een stemming over continuering van het gymnasium. 

• in 3 tto heeft de leerling een voldoende behaald voor Engels. Is dit niet het geval, dan volgt een 
stemming over continuering van het tweetalig onderwijs of bevordering naar het Nederlandstalig 
onderwijs. 

• Een leerling die in meer dan 3 vakken tekortpunten heeft, is een bespreekgeval. 

• Een leerling is altijd een bespreekgeval indien in de gekozen profielvakken één 4, of tweemaal een 
5, of één 4 en één 5 is behaald als eindcijfer in leerjaar 3.  

• Een leerling is altijd bepreekgeval indien in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde één 4, of 
tweemaal een 5 is behaald als eindcijfer in leerjaar 3 (bij meer tekorten in deze vakken, wordt een 
leerling afgewezen). 

 
 
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 plus 
één 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. 
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Toelichting op rapportkolommen 3havo 3vwo  
  
Werkhouding en Inzicht 
Een leerling krijgt naast z’n cijfers een extra beoordeling voor werkhouding en inzicht (vanaf het 2e rapport). 
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 
 
 
Toelichting op rapportkolommen 3thavo, 3tvwo en 3tgymnasium 
 
Attitude, Comprehension en Effort 
Een leerling krijgt naast z’n cijfers een extra beoordeling voor werkhouding/attitude (vanaf rapport 1) en 
inzicht/comprehension (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. Bij de vakken die in het Engels gegeven worden, wordt ook een beoordeling gegeven voor  de inzet 
m.b.t. het spreken van Engels (effort).  
 
 
We maken gebruik van de volgende afkortingen: 
G = good (goed) 
A = adequate (voldoende) 
P = poor (twijfel) 
I = insufficient (onvoldoende) 
 
“Effort” wordt daarbij gedefinieerd als “we expect students to speak English during C.L.I.L. lessons” (Content 
and Language Integrated Learning, subjects in English).  
 
G = good  The student always speaks English to the teacher and with his/her fellow 
   students and shows initiative to improve. 
A = adequate The student always speaks English to the teacher but 
   occasionally needs to be reminded to speak English with 
   his/her fellow students. 
P = poor  The student usually speaks English to the teacher but often needs to be 
   reminded to speak English with his/her fellow students. 
I = insufficient The student shows little effort to speak English and doesn’t show any 
   initiative to improve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


