BEVORDERINGSNORMEN ONDERBOUW
Alle cijfers worden op 1 decimaal afgekapt
Een 5,49 = een 5,4 = 1 getelde onvoldoende
Een 5,51 = een 5,5 = een voldoende
Een 4,47 = een 4,4 = 2 getelde onvoldoendes
Een 4,63 = een 4,6 = 1 getelde onvoldoende
Enz enz

Klas 1 naar 2
Je bent bevorderd naar klas 2 als je:
1)
2)

2 tekorten of minder hebt en maximaal 1 tekort voor Nederlands, Engels of wiskunde en
de interne stage met een voldoende hebt afgesloten.

In alle andere situaties beslist het docententeam. De vergadering kijkt daarbij niet alleen naar
jouw cijfers, maar ook je werkhouding en de kans op toekomstig schoolsucces spelen een rol.
Als er gestemd moet worden, mag er 1 stem uitgebracht worden per vak. De meerderheid
beslist. Bij het staken van de stemmen beslist de teamleider.

Je bent bevorderd naar klas 2 van een “hogere” leerweg als je:
-

voor alle AVO-vakken een 6,0 of hoger hebt en voor alle AVO-vakken een 7,5
gemiddeld;
voor de Cito Vas gemiddeld 40% of hoger op de hogere leerweg hebt gescoord;
voor de NIO-test een voldoende uitslag hebt bij het gewenste hogere niveau;

Indien je voldoet aan 1 van de 3 criteria, ga je over naar een klas van hetzelfde niveau.
Indien je voldoet aan 2 van de 3 criteria, ben je een bespreekgeval.
Voldoe je aan alle criteria, dan mag je overstappen naar een hogere leerweg.

Het eindcijfer van klas 1 is het gemiddelde van thema 1 t/m 5.
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Klas 2 naar 3
Je bent bevorderd naar klas 3 als je:
1)
2)

2 tekorten of minder hebt en maximaal 1 tekort voor Nederlands, Engels of wiskunde en
de maatschappelijke stage met een voldoende hebt afgesloten.

Voor de bepaling van de leerweg wordt een bindend advies gegeven door de
docentenvergadering. Hierbij wordt gekeken naar:
1)
de afzonderlijke scores van de Cito-Vas onderdelen
2)
het gemiddelde rapportcijfer en het nivo waarop de leerling in leerjaar 2 is getoetst.
Voor de bepaling van de sectorkeuze wordt een advies gegeven door de
docentenvergadering. Hierbij wordt gekeken naar:
1)
competenties
2)
werkhouding
3)
interesse.
In alle andere situaties beslist het docententeam. Leidraad is de overgangsregeling. De
vergadering kijkt daarbij niet alleen naar je cijfers maar ook naar werkhouding en kans op
toekomstig schoolsucces.
Als er gestemd moet worden, mag er 1 stem uitgebracht worden per vak. De meerderheid
beslist. Bij het staken van de stemmen beslist de teamleider.

Je bent bevorderd naar klas 3 van een “hogere” leerweg als je:
-

voor alle AVO-vakken een 6,0 of hoger heeft en voor alle AVO-vakken een 7,5 gemiddeld;
Voor de Cito Vas gemiddeld 40% of hoger op de hogere leerweg heeft gescoord;
Voor de NIO-test een voldoende uitslag heeft bij het gewenste hogere niveau;

Indien je voldoet aan 1 van de 3 criteria, ga je over naar een klas van hetzelfde niveau.
Indien je voldoet aan 2 van de 3 criteria, ben je een bespreekgeval.
Voldoe je aan alle criteria, dan mag je overstappen naar een hogere leerweg.

Het eindcijfer van klas 2 is het gemiddelde van thema 1 t/m 5.
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Verdere afspraken met betrekking tot rapporten,
cijfers en gemiste toetsen
1

De docent geeft per periode minimaal het aantal cijfers volgens aantal uren +1.

2

Alle gemiste toetsen worden binnen 10 schooldagen ingehaald. De leerling maakt
hiervoor afspraken met de docent. Na een periode mogen de gemiste toetsen niet
meer worden ingehaald. De periode wordt afgesloten en ouders tekenen voor
akkoord.

3

De docent zorgt ervoor dat de leerling voldoende kansen krijgt om de gemiste toetsen
(door ziekte, dokters bezoek of bijzonder verlof) in te halen. De docent helpt de
leerling hieraan te herinneren.

4

Cijfers mogen niet herkanst worden, tenzij de teamleider anders beslist.

5

Niet ingeleverde opdrachten worden becijferd met een 0,1. Voor iedere dag dat een
opdracht te laat wordt ingeleverd, gaat er 1 punt af van het behaalde cijfer. Na 9
schooldagen heeft inleveren geen zin meer.

6

Docenten geven op het rapport aan op welke wijze de verdiepingsstof van die periode
is afgesloten.
G = Goed
V = Voldoende
O = Onvoldoende (wordt alleen genoteerd indien van toepassing)

7

Cijfers voor werkhouding mogen niet meegerekend worden. We hebben een speciale
kolom voor inzet.
G = Goed
V = Voldoende
O = Onvoldoende

8

Docenten geven op het rapport aan hoe het inzicht van de leerling is. We hebben een
speciale kolom voor inzicht.
G = Goed
V = Voldoende
O = Onvoldoende

9

Er kan na het 1e rapport al verdiepingsstof aangeboden worden. De verdiepingsstof
wordt getoetst/ beoordeeld.
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