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Algemeen 

Voor de overgang van havo 3 naar het vierde leerjaar tellen alle vakken gelijkwaardig 

mee. Voor LO, BSM en SLS-lessen moet de beoordeling voldoende / goed zijn. Indien de 

beoordeling onvoldoende is, moet voor aanvang van de nieuwe cursus LO, BSM en/of 

SLS-lessen alsnog minimaal voldoende zijn d.m.v. een opdracht in de vakantie, anders is 

de leerling afgewezen.  

Behalve een positieve beoordeling op LO geldt dit ook voor een belangrijk deel binnen de 

SLS stroom, nl. leren regie te krijgen over eigen leerproces. Ook hierin moet de 

coach een positieve voortgang zien bij de leerling. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt 

hier tijdig een plan van aanpak tussen leerling, ouders en coach in geformuleerd om 

verbetering te bewerkstelligen.  

 

Tot slot: 

▪ 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. 

▪ Werkhouding en gedrag: Met alle leerlingen is in de eerste schoolweek het 

gedrag en (werk)houding besproken wat van iedere leerling binnen onze school 

wordt verwacht. Voor een overgang zal dit ook positief beoordeeld moeten 

worden. 

 

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

beslissingen: 

▪ bevorderd; 

▪ bespreken bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar, 

▪ afgewezen. 

 

Overgangsnormen havo 3 naar havo 4 

Voor de overgang van havo 3 naar het vierde leerjaar tellen alle vakken gelijkwaardig 

mee. Voor LO moet de beoordeling voldoende / goed zijn. Indien de beoordeling 

onvoldoende is, moet voor aanvang van de nieuwe cursus LO alsnog minimaal voldoende 

zijn d.m.v. een opdracht in de vakantie, anders is de leerling afgewezen.  

 

Regel voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: 

▪ Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5,0 (geen vier of 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.  

 

Bevorderd: (gebaseerd op alle vakken in havo 3, behalve LO) 

▪ geen onvoldoendes 

▪ 1 x 5 

▪ 1 x 4 en over alle vakken een gemiddeld eindcijfer van een 6,0 of hoger. 

▪ 2 x 5 en over alle vakken een gemiddeld eindcijfer van een 6,0 of hoger. 

▪ 1 x 4, 1 x 5 en over alle vakken een gemiddeld eindcijfer van een 6,0 of hoger.  

 

Bespreken: 

▪ Bij de volgende cijfercombinaties 4, 5, 5 en 5, 5, 5 en over alle vakken een 

gemiddeld eindcijfer van een 6,0 of hoger op het eindrapport, wordt de leerling 

in de docentenvergadering besproken. 

 

 



▪ De uitspraak van de docentenvergadering kan één van de volgende zijn: 

- plaatsing in havo 3  

- plaatsing in havo 4 

- bij plaatsing in havo 4 bepaalt de docentenvergadering de profielkeus op 

basis van de cijfers voor de verschillende vakken.  

▪ Uitstroom naar een andere schoolsoort kan geadviseerd worden.  

▪ Doubleren is binnen de wettelijk gestelde kaders een recht van de leerling. 

▪ Indien de cijferlijst als enige onvoldoende één 3 bevat, of als enige 

onvoldoendes tweemaal een 4, en het gemiddelde eindcijfer over alle vakken in 

beide gevallen nog steeds 6,0 of hoger is, wordt de situatie van de leerling door 

de schoolleiding, decaan, mentor en ondersteuningscoördinator gewogen en 

wordt beoordeeld of er zwaar wegende argumenten zijn om de leerling alsnog 

in bespreking van de rapportvergadering te brengen.  

 

Afgewezen: 

▪ In alle andere gevallen is de leerling afgewezen. 

 

De locatiedirectie van de Buitenbaan behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke 

gevallen af te wijken van de overgangsnorm. 

 
 


