
De overgangs- en doorstromingsnormen 

Algemeen 

De docentenvergadering beslist over het al dan niet overgaan van een leerling. 

De beslissingen worden genomen op grond van vooraf vastgestelde normen ten aanzien 

van de cijferscore die de leerling gedurende het leerjaar heeft behaald. 

De docentenvergadering heeft het recht om, wanneer de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven, van deze normen af te wijken. 

Behalve de behaalde cijfers spelen het studietempo en de werkhouding van de leerling 

een rol bij de overgang, en wel als volgt: 

 het studietempo: een leerling mag binnen één opleiding havo of vwo niet langer

dan drie jaar doen over twee opeenvolgende leerjaren. Overschrijding van deze

norm betekent: van opleiding veranderen.

De lerarenvergadering neemt op basis van het eindrapport de volgende overgangs- 

beslissingen: 

 bevorderd;

 afgewezen.

Overgangsnormen havo 4 naar havo 5 

Regel voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde: 

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 (en niet lager!) toegestaan op 

het eindrapport. Bij 2 of meer onvoldoendes op deze 3 vakken wordt de leerling 

afgewezen en zijn de onderstaande overgangsnormen niet meer van toepassing. 

Een leerling is bevorderd: 

 1 x 5 en de rest eindcijfer 6 of hoger of:

 1 x 4, de rest eindcijfer 6 of hoger en gemiddeld 6,0 of:

 bij twee keer eindcijfer 5 of één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4, de rest eindcijfer

6 of hoger en gemiddeld 6,0.

Daarnaast moet voor LO de beoordeling voldoende of goed zijn. 

Aandachtspunten: 

 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt afgesloten met een cijfer en telt
mee als compensatie van onvoldoendes.

 Lichamelijke Opvoeding (LO) is een vak dat uitsluitend bestaat uit onderdelen die

voldoende afgerond moeten zijn. De beoordeling daarvan gebeurt in de perioden

steeds met cijfers, maar op het eindrapport wordt dit omgezet in een

letterbeoordeling. Dat gebeurt met letters O(nvoldoende) of V(oldoende) of

G(oed).

LO telt NIET mee bij de compensatie van onvoldoendes.

Voorwaardelijk bevorderd van havo 4 naar havo 5: 

 LO onvoldoende afgerond: voor aanvang nieuwe cursus dient LO alsnog voldoende

te zijn (opdracht in de vakantie). Bij alle andere combinaties van cijfers wordt de

leerling niet bevorderd.

De directeur van locatie Fedde Schurer behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke 

gevallen af te wijken van de overgangsnormen. 


