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Algemene regels
▪ Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van
dezelfde leerweg is niet toegestaan.
▪ De docentenvergadering beslist aan de hand van de vastgestelde overgangsrichtlijnen.
Alleen de aanwezige docenten (minimaal 2/3) hebben stemrecht tijdens de vergadering
(blanco stemmen of onthouden kan niet).
▪ In die gevallen waarover de richtlijnen geen uitspraak doen of waarin afgeweken
wordt van de richtlijnen, beslist de directie.
▪ Herziening van een besluit van de docentenvergadering kan worden aangevraagd door
ouders/verzorgers. Zie daarvoor de revisie procedure.
▪ Aantal rapporten per jaar: 3 x per jaar een rapport
▪ Op elk rapport wordt gerapporteerd over de afgelopen periode.
▪ Het eindrapport bestaat uit de eindcijfers per vak.
▪ Een cijfer lager 5,5 tot 4,5 = één onvoldoende punt.
▪ Een cijfer lager dan 4,5 = twee onvoldoende punten.
▪ De bevordering gebeurt elk jaar op basis van het eindrapport van dat jaar. De
richtlijnen betreffen dit eindrapport.
▪ Exameneisen VMBO: zie Examenreglement.
Algemene opmerking
Op het eind van klas 3 wordt in een overgangsvergadering vastgesteld of leerlingen het
examenjaar succesvol kunnen aanvangen.
Bevorderen
Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden:
• voldoet aan de examennorm voor de gekozen vakken (zie hieronder). De examennorm
is wettelijk vastgelegd.
• maximaal 2 onvoldoende punten in de totaallijst heeft;
• geen cijfer 3 of lager heeft;
Doubleren
Een leerling doubleert als hij
• niet aan de examennorm voldoet of
• 5 of meer onvoldoende punten in zijn totaallijst heeft;
Bespreken
Een leerling is bespreekgeval als hij
• niet rechtstreeks kan worden bevorderd en niet voldoet aan de norm voor doubleren
Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen of doubleren.
Bindend advies
In sommige gevallen kan de leerling een bindend advies krijgen om een ander vak in
het pakket te nemen (en daardoor alsnog aan de examennorm voldoen) of naar een
ander niveau over te stappen. Het niet opvolgen van een bindend advies betekent dat
ouders/leerlingen kiezen voor doubleren.
Een bindend advies om van niveau te veranderen is echter alleen mogelijk nadat eerder
in het schooljaar een schriftelijke waarschuwing aan de leerling heeft plaatsgevonden.

Examennorm vmbo TL
De kandidaat is geslaagd indien:
• het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten
minste 5,5 is,
en
•

het cijfer voor het vak Nederlands minimaal een 4,5 is (dus onafgerond een 5),

•

voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en
voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of
voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en
voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of
hoger, of
voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 7

en

•
•

