
Overgangsnormen onderbouw Lyceum de Grundel   
  

  

  

  

Eerste klas    
  
1HA naar 2HA  

    

Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten.    

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6,5 zijn *)    

  Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• Er is een positief advies van de vergadering.     

Plaatsing in 2H, 2HA of 2A geschiedt op basis van de rapportvergadering.     

Leerlingen van 1HAS worden op dezelfde voorwaarden bevorderd naar 2HAS.  

  

1A naar 2A  

     

Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten.     

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6.5 zijn *)     

  Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

     

1G naar 2G  

    

Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten.     

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6.5 zijn *)    

   Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• Bovendien moet het vak Latijn voldoende zijn.    

  

     

*) 

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken, hetgeen kan leiden tot 

bevordering naar dezelfde niveaugroep, gerichte bevordering naar een andere 

niveaugroep, dan wel in uitzonderingsgevallen doubleren. Doubleren dient zoveel 

mogelijk te worden vermeden en kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van 

aantoonbare en zwaarwegende omstandigheden. Twee keer doubleren op hetzelfde 

niveau is niet toegestaan.    

De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.   

   

N.B. elk punt dat onder de 6 wordt gescoord is een tekort; een vijf is dus één tekort, 

een vier twee tekorten enzovoort.    

    

  

  

  

  



  

  

    

Tweede klas   
   
2H naar 3H   

   

Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten     

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6,5 zijn *)     

  Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• MaS moet afgerond zijn.     

  

    

2H naar 3A    

  

Een leerling kan worden bevorderd van 2H naar 3A als is voldaan aan de volgende 

voorwaarden:    

• Het gemiddelde van de cijfers op het rapport moet tenminste 8 zijn *)  Bij de vakken 

Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• MaS moet afgerond zijn.    

• Er is een positief advies van de vergadering.  

     

2HA naar 3H    

  

Een leerling wordt bevorderd naar 3H als voldaan is aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten     

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6,5 zijn  *)    

• Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.   

• MaS moet afgerond zijn.    

• Er is een positief advies van de vergadering.  

      

2HA naar 3A    

 

Een leerling wordt bevorderd naar 3A als is voldaan aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten    

• Het gemiddelde van de cijfers op het rapport moet tenminste 7,5 zijn *)   Bij de 

vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• MaS moet afgerond zijn.    

• Er is een positief advies van de vergadering.          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2A naar 3A    

  

Een leerling wordt bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten    

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6.5 zijn  *)    

• Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• MaS moet afgerond zijn.    

  

  

  

  

2G naar 3G    

  

Een leerling wordt bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden:    

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten    

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6.5 zijn *)     

• Bovendien mogen de vakken Latijn en Grieks samen maximaal één tekort bevatten 

en moet daarnaast de som van deze twee vakken minimaal 12 punten zijn.     

• Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• MaS moet afgerond zijn.    

   

  

2G naar 3A    

  

• Grieks en Latijn worden niet meegeteld     

• Het rapport bevat maximaal drie tekorten    

• Bij één, twee of drie tekorten moet daarnaast het gemiddelde van de cijfers op het 

eindrapport tenminste 6.5 zijn *)     

  Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.    

• MaS moet afgerond zijn.    

  

*) 

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken, hetgeen kan leiden tot 

bevordering naar dezelfde niveaugroep, gerichte bevordering naar een andere 

niveaugroep, dan wel in uitzonderingsgevallen doubleren. Doubleren dient zoveel 

mogelijk te worden vermeden en kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van 

aantoonbare en zwaarwegende omstandigheden. Twee keer doubleren op hetzelfde 

niveau is niet toegestaan.     

De uitspraak van de docentenvergadering is bindend  

    

N.B. Elk punt dat onder de 6 wordt gescoord is een tekort. Een vijf is dus één tekort, 

een vier is twee tekorten, enz.   

  

  

  

  

  

     



Derde klassen havo/vwo  
Van derde klas naar vierde klas  

  

  

Een leerling is bevorderd naar het vierde leerjaar van de gevolgde schoolsoort als 

voor de gevolgde vakken:  

   

1. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of   

2. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of   

3. er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,       

waarbij het gemiddelde tenminste 5.5 is.   

4. Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5.   

 

Wanneer een leerling aan het bovenstaande niet voldoet, wordt hij/zij besproken in 

de overgangsvergadering, waarbij er nadrukkelijk wordt gekeken naar het gekozen 

profiel en het perspectief op het te behalen diploma. Dit kan leiden tot:  

  

• een onvoorwaardelijke bevordering;  

• een bindend advies, waarbij er sprake is van een gerichte bevordering; hetzij 

met een andere profielkeuze, of zelfs voortzetting van de studie in een andere 

niveaulaag;  

• een besluit tot doublure1                                                 
1 1 N.B. twee keer doubleren op hetzelfde niveau is niet toegestaan  

  

  


