Overgangsnormen klas 1 en 2
Leerjaar 1
Bevorderen
• een onvoldoendes; of
• één onvoldoende niet lager dan 4; of
• twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8.
Doubleren
• vier onvoldoendes als het gemiddelde van alle rapportcijfers kleiner is dan 6,0; of
• meer dan vier onvoldoendes.
Bespreken
Overige gevallen.
Opmerking
Het cijfer voor rekenen maakt geen onderdeel uit van de norm.
In geval van doublure wordt een leerling gericht bevorderd naar het naastliggende
niveau. In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering besluiten hiervan af te wijken door te
adviseren een leerjaar over te doen.

Leerjaar 2

Overgang van 2HA naar 3H en van 2A naar 3A
Bevorderen
• geen onvoldoendes; of
• één onvoldoende niet lager dan 4; of
• twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8.
Doubleren
• vier onvoldoendes als het gemiddelde van alle rapportcijfers kleiner is dan 6,0; of
• vier onvoldoendes in de vakken ne, en, fa, du, wi, bi, na, ak, gs; of
• meer dan vier onvoldoendes.
Bespreken
Overige gevallen.
Opmerking
Het cijfer voor rekenen maakt geen onderdeel uit van de norm.
In geval van doublure wordt een leerling gericht bevorderd naar het naastliggende
niveau. In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering besluiten hiervan af te wijken door te
adviseren een leerjaar over te doen.

Overgang van 2HA naar 3A
Leerlingen mogen naar 3A als ze bevorderd zijn naar 3H en voor de vakken
ne, en, fa, du, wi, bi, na, ak, gs meer dan twee atheneum adviezen hebben.

Overgangsnormen klas 3
Overgang van 3H naar 4H en van 3A naar 4A
Bevorderen
• geen onvoldoendes; of
• één onvoldoende niet lager dan 5; of
• één onvoldoende niet lager dan 4, voor vakken anders dan ne, en, wi en het gemiddelde van alle
rapportcijfers is 6,0 of hoger; of
• twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8, waarvan maximaal één 5 in de vakken ne,
en, wi en de gekozen examenvakken* en het gemiddelde van alle rapportcijfers is 6,0 of hoger.
* Met examenvakken worden alle vakken bedoeld die met een SE en/of CE worden afgesloten.
Doubleren
• twee onvoldoendes in de vakken ne, en, wi (wi telt hier alleen mee indien gekozen als
examenvak), anders dan twee maal 5; of
• de som van de drie laagste rapportcijfers is lager dan 13; of
• meer dan twee onvoldoendes in de gekozen examenvakken; of
• meer dan vier onvoldoendes.
Bespreken
Overige gevallen.
Opmerking
Het cijfer voor rekenen maakt geen onderdeel uit van de norm.

Overgangsnormen klas 4 en 5
Overgang 4H naar 5H, 4A naar 5A en 5A naar 6A
Bevorderen
• geen onvoldoendes; of
• één onvoldoende niet lager dan 5; of
• één onvoldoende niet lager dan 4, voor vakken anders dan netl, entl, wisA/wisB/wisC en het
gemiddelde van alle rapportcijfers is 6,0 of hoger; of
• twee onvoldoendes niet lager dan 5, waarvan maximaal één 5 voor de vakken vakken netl, entl,
wisA/wisB/wisC en het gemiddelde van alle rapportcijfers is 6,0 of hoger.
Doubleren
• meer dan drie onvoldoendes; of
• drie onvoldoendes anders dan drie maal 5 of twee maal 5 en één maal 4; of
• twee onvoldoendes bij de vakken netl, entl, wisA/wisB/wisC anders dan twee maal 5.
Bespreken
Overige gevallen.
Opmerking
• Het combinatiecijfer wordt bepaald uit het gemiddelde van de rapportcijfers voor de vakken
maat en ckv. Het combinatiecijfer telt als één cijfer mee in de norm.
• Het rapportcijfer voor elk vak afzonderlijk, binnen het combinatiecijfer, mag niet lager zijn dan
een 4, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de slaag- zakregeling. In dat geval moet de leerling
gebruik maken van de reparatiemogelijkheid via het herexamen schoolexamen. In zo’n geval
wordt de leerling besproken.
• Een naar het volgende leerjaar bevorderde leerling kan in een vak dat in het laatst voltooide
leerjaar afgesloten is met een schoolexamen, een herexamen afleggen in de eerste periode van
het volgende leerjaar, indien hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6.
• Het cijfer voor rekenen maakt geen onderdeel uit van de norm.

