
 

 

Overgangsnormering leerjaar 2 M/H -> leerjaar 3 
 
 
Algemene aanwijzingen en uitgangspunten rapportage 
 

1. De norm wordt toegepast op het laatste rapport en op cijfers afgerond op  
1 decimaal.  

2. Ieder rapport bestaat uit een voortgangsgemiddelde. Dat is het gemiddelde 
over de tot dan toe behaalde cijfers per vak.  

3. Indien de normen in een geval niet voorzien, of als er bijzondere 
omstandigheden zijn, beslist de afdelingsleider na de rapportbespreking. 
Mocht de mening van de afdelingsleider sterk afwijken van de meerderheid 
van de docenten in de rapportbespreking, licht de afdelingsleider zijn/haar 
besluit toe aan de docenten. 

4. Als er aan de hand van het advies van het docententeam en na overleg met 
ouders besloten wordt een leerling tussentijds over te plaatsen naar een 
ander niveau, geldt de overstap tot het einde van het schooljaar. 

5. Er worden op 2 niveaus cijfers gegeven: mavo en havo.  
6. De clustervakken worden beoordeeld met voldaan/niet voldaan. Aan het 

einde van het schooljaar dienen alle vakken met een ‘v’ te zijn beoordeeld.  

Norm bij overgang van klas 2 M/H naar 3 havo 

- De leerling wordt in 3 havo geplaatst als de som van de cijfers (op 1 decimaal 
afgerond) van de tien theoretische vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, 
Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, nask, biologie en economie) op 
niveau van havo 62 punten of meer is en voor de afzonderlijke vakken 
maximaal 1 tekortpunt is behaald (1 x 5).  

Bespreekzone bij overgang van 2 M/H naar 3 havo 

- De leerling wordt besproken om in 3 havo te worden geplaatst als de som 
van de cijfers (op 1 decimaal afgerond) van de tien theoretische vakken 
(Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, 
nask, biologie en economie) op niveau havo tussen de 55 en 62 punten is en 
maximaal 4 tekortpunten zijn behaald.  

- Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat er maximaal 
2 tekortpunten zijn behaald.  

- Bij de overwegingen van het docententeam dient te worden meegewogen: 
de scores van de leerlingen voor CITO 2 toets, uitslag NIO toets, de 
werkhouding, inzet, inzicht en zelfstandigheid van de leerling. 

Norm bij overgang van klas 2 M/H naar 3 mavo 

- De leerling is niet geplaatst in 3 havo.  
- De leerling wordt in 3 mavo geplaatst als de som van de cijfers (op 1 decimaal 

afgerond) van de tien theoretische vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, 
Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, nask, biologie en economie) op 
niveau van mavo 60 punten of hoger is en voor de afzonderlijke vakken 
maximaal 2 tekortpunten zijn behaald (1 x 4 of 2 x 5).  
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Bespreekzone bij overgang van 2 M/H naar 3 mavo 

- De leerling wordt besproken om in 3 mavo te worden geplaatst als de som van 
de cijfers (op 1 decimaal afgerond) van de tien theoretische vakken 
(Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, 
nask, biologie en economie) op niveau van mavo tussen de 57 en 60 punten is 
en als voor de afzonderlijke vakken maximaal 5 tekortpunten zijn behaald  
(5 x 5 of 2 x 4 en 1 x 5 of 1 x 4 en 3 x 5).  

- Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat er maximaal 2 
tekortpunten zijn behaald.  

Overgang naar 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 

- De leerling stapt over naar de kaderberoepsgerichte leerweg als de som van de 
cijfers (op 1 decimaal afgerond) van de tien theoretische vakken (Nederlands, 
Engels, wiskunde, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, nask, biologie en 
economie) op niveau van mavo onder de 57 punten is.  
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