
Overgangsregeling Lyceum de Grundel 2022-2023 
 
Algemene uitgangspunten:  

 We gaan uit van kansrijk bevorderen, waarbij de leerling perspectief 
heeft op een kansrijke schoolcarrière.  

 De rapportvergadering neemt het besluit met betrekking tot doublure of verwijzing 
naar ander niveau. Leerling en ouders worden zo goed mogelijk in het proces 
betrokken.  

 Wanneer spreken we over tekort(en): 
o Een 5 betekent één tekort. 
o Een 4 betekent twee tekorten. 
o Een 3 betekent drie tekorten 
o Afronding cijfers: zie bijlage 1 

 Voor alle leerjaren: we houden vast aan de kernvakkenregeling: 
voor het Nederlands of Wiskunde (A/B/C) of Engels mag de leerling maximaal één 
tekort staan om direct te kunnen worden bevorderd.  

 In geval van niet bevorderen zal de docentenvergadering een uitspraak doen over 
de plaatsing van de leerling. 

 MaS (Maatschappelijke Stage) moet in klas 2 en 4 worden afgerond. 
 

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 6,0 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 6.0 zijn *). 
 Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. 

 
1GA+ naar 2GA+ 

 
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 6.0 zijn *). 
  Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. 

 
 

*) 
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 6,0 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 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. 

 
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 6,0 zijn *). 



 Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. 
 MaS moet afgerond zijn. 

 
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 op havo 

niveau *)  
 Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5. 
 De eindcijfers op atheneum niveau moeten voldoen aan de overgangsnormering van 

2A. 
 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 6.0 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 6.0 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 6.0 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 KLAS 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: 
 Geen tekorten of 
 Bij maximaal 1 tekort in de kernvakken of 
 Je eindcijfers op het rapport, inclusief de kernvakken laten het volgende zien: 

o Alle eindcijfers hebben minimaal een 6.0 
o Je hebt maximaal 1 tekort en daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
o Je hebt maximaal 2 tekort, waarvan max 1 tekort in de kernvakken en 

daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
o Je hebt maximaal 3 tekort verspreidt over 2 vakken, waarvan maximaal 1 

tekort in de kernvakken en daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
o Je hebt maximaal 3 tekort verspreidt over 2 vakken, waarvan maximaal 1 

tekort in de kernvakken en daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
 
 

Wanneer een leerling aan het bovenstaande niet voldoet, wordt de leerling 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 besluit, waarbij er sprake is van een gerichte bevordering; hetzij met een 

andere profielkeuze, of voortzetting van de studie in een andere niveaulaag; 

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

 
 
 
 



 
Overgangsregeling voor de volgende leerjaren: van klas 4H naar klas 5H, 
van klas 4V naar klas 5V en van klas 5V naar klas 6V 
 

Opmerking: 
 Het cijfer voor een eventueel gekozen extra vak(ken) telt niet mee bij het totale 

aantal tekorten 
 Leerlingen met een incomplete cijferlijst komen niet voor bevordering in 

aanmerking, 
tenzij dit is veroorzaakt door omstandigheden buiten de schuld van de leerling. In 
twijfel gevallen beslist de teamleider in samenspraak met de examensecretaris 
hierover.  

 Het combinatiecijfer wordt bepaald uit het gemiddelde van de rapportcijfers 
voor de vakken Maatschappijleer en CKV1. Het combinatiecijfer telt als één 
cijfer mee in de norm. In het examenjaar komt hier het profielwerkstuk bij. 

 Het cijfer voor rekenen maakt geen onderdeel uit van de norm. 
 LO moet worden afgerond met minimaal een 6. 
 LB wordt afgesloten met een afgerond jaarcijfer en moet 6 zijn. 
 Voor klas 4 en hoger geldt: het rapportcijfer voor elk vak afzonderlijk mag niet 

lager zijn dan een 4, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de slaag- zakregeling 
aan het einde van de schoolcarrière. 
 

Bevorderen: 
 Geen tekorten of 
 Bij maximaal 1 tekort in de kernvakken of 
 Je eindcijfers op het rapport, inclusief de kernvakken laten het volgende zien: 

o Alle eindcijfers hebben minimaal een 6.0 
o Je hebt maximaal 1 tekort en daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
o Je hebt maximaal 2 tekort, waarvan maximaal 1 tekort in de kernvakken 

en daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
o Je hebt maximaal 3 tekort verspreidt over 2 vakken, waarvan maximaal 1 

tekort in de kernvakken en daarnaast een gemiddelde van een 6.0 
 
Niet bevorderd: 

 Meer dan 4 tekorten. 
 Drie tekorten bij de kernvakken. 

 
Ter bespreking of bevordering mogelijk is: 

 Overige gevallen. 

 
1 CKV is niet opgenomen voor leerlingen die opgaan voor een gymnasium diploma. CKV is verwerkt in de lessen 
Grieks/Latijn. 



 

Bijlage 1: afronding cijfers 
 
1.  Het cijfer van het schoolexamen (SE-cijfer) voor vakken die alleen met een 

schoolexamen worden afgesloten wordt afgerond naar een geheel getal, waarbij de 
tweede decimaal ook in de afronding wordt betrokken. Indien de 2e decimaal een 5 of 
hoger is, wordt de eerste decimaal met één opgehoogd. Daarna wordt afgerond naar 
het dichtstbijzijnde gehele getal. Enkele voorbeelden:  
• een 5,45 wordt een 5,5 en dat levert als eindcijfer een 6 op  
• een 5,44 wordt een 5,4 en dat levert als eindcijfer een 5 op  
• een 7,37 wordt een 7,4 en dat levert als eindcijfer een 7 op  
• een 6,48 wordt een 6,5 en dat levert als eindcijfer een 7 op  

2.  Het cijfer van het schoolexamen (SE-cijfer) voor vakken die met een centraal examen 
worden afgesloten, blijven worden afgerond op 1 decimaal (zie lid 2 van dit artikel). Bij 
deze afronding wordt ook de 2 e decimaal betrokken. Indien de 2e decimaal een 5 of 
hoger is, wordt de eerste decimaal met één opgehoogd.  
• een 5,45 wordt een 5,5  
• een 5,44 wordt een 5,4  
• een 7,37 wordt een 7,4  
• een 6,48 wordt een 6,5  

 


