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Berekening eindrapportcijfer onderbouw:
Op school krijg je drie keer per jaar een rapport. Het eindrapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van alle
rapportcijfers die je per vak het afgelopen schooljaar hebt behaald.
Het eindcijfer voor alle vakken wordt uitgedrukt in een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Als het eerste cijfer
achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als het eerste
cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is dus een 6.
Daarbij geldt:
5 = 1 tekort
4 = 2 tekorten
3 = 3 tekorten
Overgangsvergadering
Voor alle leerjaren geldt dat de overgangsvergadering zich het recht voorbehoudt in voorkomende gevallen, met
opgaaf van redenen, af te wijken van de hieronder vermelde bevorderingsnormen. De overgangsvergadering doet
dit door middel van stemmen. Bij het staken van de stemmen zal de teamleider de beslissende stem hebben.
De normen zijn van toepassing op alle vakken die gegeven worden in het betreffende leerjaar en op het betreffende
niveau.
ONDERBOUW
Van leerjaar 1 naar 2.
Van leerjaar 2 naar 3.
De normen:
geen tekorten

Bevorderd

1 tekort

Bevorderd

2 tekorten

Bevorderd

3 tekorten

Bevorderd, wanneer Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld hoger is dan een 6,0.

3 tekorten

Bespreekgeval, wanneer Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld lager is dan een 6,0.
De overgangsvergadering beslist over de bevordering, zitten blijven of overstappen naar een
lager niveau. Testgegevens zijn hierbij leidend.

4 of meer tekorten

Niet bevorderd
De overgangsvergadering beslist of de leerling blijft zitten of de overstap maakt naar een lager
niveau. Hierbij zijn testgegevens leidend.

Aanvulling:
In de brugklassen kan niet worden gedoubleerd. De schoolleiding kan hiervan afwijken indien er sprake is
van zwaarwegende omstandigheden.
Bij bevordering naar een hoger niveau geldt dat alle vakken, voldoende onderbouwd, getoetst moeten zijn
op het betreffende niveau en op deze resultaten is bovenstaande norm van toepassing.
Voor de bepaling van de profielkeuze in leerjaar 3 wordt een advies gegeven door de docentenvergadering.
Hierbij wordt, naast de behaalde cijfers, gekeken naar: competenties, werkhouding en interesse.
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BOVENBOUW
Van leerjaar 3 naar 4.
Bij de bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar 4 wordt gekeken naar de slaag-/zakregeling die wordt toepast bij het
examen.
Berekening schoolexamencijfer bovenbouw:
Leerjaar 3 bestaat uit 3 periodes, per periode krijg je een rapport. Leerjaar 4 bestaat ook uit 3 periodes, waarin je in
periode 1 en 2 een rapport krijgt. In periode 3 zal je deelnemen aan het centraal examen.
Periode 1, 2 en 3 uit leerjaar 3 en periode 1 en 2 uit leerjaar 4 vormen samen je schoolexamencijfer, dit cijfer is een
voortschrijdend gemiddelde.
De normen:
Het gemiddelde rapportcijfer van de examenvakken is een 5,5 of hoger.
Het beroepsgericht profiel- en keuzevak tellen alle twee mee als een vak.
Het beroepsgerichte keuzevak is niet lager dan een 4.
De stage van leerjaar 3 (zie beroepsgericht PTA) moet met een ‘voldoende’ (V) of
‘goed’ (G) zijn afgesloten.
Nederlands is minimaal het cijfer 5 of hoger.

Bevorderd

Geen tekorten.
1 tekort en alle andere cijfers zijn 6 of hoger.
2 tekorten, overige cijfers eenmaal 7 en de rest 6 of hoger.
Het vak Maatschappijleer 1 van leerjaar 3 (zie PTA) moet zijn afgesloten met een
5,5 of hoger.
Het programma van lichamelijke opvoeding van leerjaar 3 (zie PTA) moet met
een ‘voldoende’ (V) of ‘goed’ (G) zijn afgesloten.
Alle afzonderlijke onderdelen van KV1 van leerjaar 3 (zie PTA) moeten met een
‘voldoende’ (V) of ‘goed’ (G) zijn afgesloten.
3 tekorten, overige cijfers eenmaal 7 en de rest 6 of hoger.

Bespreekgeval

Als aan de bovenstaande eisen niet is voldaan.

Niet bevorderd
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