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Algemene regels 

• De docentenvergadering beslist aan de hand van de vastgestelde overgangsnormen.  

• In deze overgangsnorm wordt uitgegaan van de cijfers op het laagste dakpanniveau. 

• De overgangsnormen worden toegepast op het eindrapport en met afgeronde rapportcijfers 

• Herziening van een besluit van de docentenvergadering kan worden aangevraagd door 

ouders/verzorgers. Zie daarvoor de revisieprocedure. 

• In die gevallen waarover de overgangsnormen geen uitspraken doen of waarin wordt 

afgeweken van de overgangsnormen, beslist de teamleider. 

 

 

  



Leerjaar 1  

 

Bevorderen  

• Geen onvoldoendes; of  

• één onvoldoende niet lager dan 4; of  

• twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8.  

 

Doubleren 

• Meer dan vier onvoldoendes; of  

• vier onvoldoendes als het gemiddelde van alle rapportcijfers kleiner is dan 6,0.  

 

Bespreken  

Overige gevallen.  

 

Gericht bevorderen 

Indien er sprake zou zijn van doublure wordt een leerling gericht bevorderd naar het naastliggende 

niveau (dit is niet van toepassing bij BK-klassen). In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering 

besluiten hiervan af te wijken door te adviseren een leerjaar over te doen.  

 

Opstromen 

Van 1BK naar 2KT 

Leerlingen mogen opstromen als ze bevorderd zijn naar 2BK en voor de vakken ne, eng, du, wi, bio en 

m&m: 

- maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 hebben; en  

- meer dan 3 T adviezen hebben. 

 

Van 1KT naar 2TH 

Leerlingen mogen opstromen als ze bevorderd zijn naar 2KT en voor de vakken ne, eng, wi, bio, 

m&m: 

- maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 hebben; en 

- meer dan 3 H adviezen hebben. 

  



1TH naar 2HA 

Leerlingen mogen opstromen als ze bevorderd zijn naar 2TH en voor de vakken ne, eng, fr, wi, bio, ak 

en gs: 

- maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 hebben; en 

- meer dan 4 A adviezen hebben. 

 

 



Leerjaar 2 

 

Overgang van   2BK naar 3 BBL  
2KT naar 3 KBL  
2TH naar 3 TL 
2HA naar 3 H 

Bevorderen  

• Geen onvoldoendes; of  

• één onvoldoende niet lager dan 4; of  

• twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8.  

 

Doubleren 

• Meer dan vier onvoldoendes; of  

• vier onvoldoendes als het gemiddelde van alle rapportcijfers kleiner is dan 6,0.  

 

Bespreken  

Overige gevallen.  

 

Gericht bevorderen 

Indien er sprake zou zijn van doublure wordt een leerling gericht bevorderd naar het naastliggende 

niveau (dit is niet van toepassing bij BK-klassen). In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering 

besluiten hiervan af te wijken door te adviseren een leerjaar over te doen.  

 

Opstromen 

Van 2BK naar 3KBL 

Leerlingen mogen opstromen als ze bevorderd zijn naar 3BBL en voor de vakken ne, eng, du, wi, bio, 

nask en m&m: 

- maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 hebben; en  

- meer dan 3 K adviezen hebben. 

  



Van 2KT naar 3TL 

Leerlingen mogen opstromen als ze bevorderd zijn naar 3KBL en voor de vakken ne, eng, du, wi, bio, 

nask, en m&m: 

- maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 hebben; en 

- meer dan 3 T adviezen hebben. 

 

Van 2TH naar 3H 

Leerlingen mogen opstromen als ze bevorderd zijn naar 3TL en voor de vakken ne, eng, fr, du, wi, bio, 

nask en m&m: 

- maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 hebben; en 

- meer dan 4 H adviezen hebben. 

 

 

 


