BEVORDERINGSNORMEN 2019-2020
Algemene normen:
• Aantal tekorten: 4,5 ≤cijfer≤ 5,4 geldt als 1 tekort; 3,5 ≤cijfer ≤4,4 geldt als 2 tekorten; enz.
• Een leerling is zonder bespreking bevorderbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de lijst telt maximaal twee tekorten;
- de vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben tezamen ten hoogste één tekort;
- het gemiddelde van de onafgeronde cijfers is ten minste 6,0. In de onderbouw worden de vakken
tekenen en muziek meegenomen bij de berekening van dit gemiddelde;
- alle vakken met een kwaliteitsaanduiding zijn met ten minste voldoende afgesloten;
- de leerling heeft voldaan aan alle verplichtingen wat betreft taak- en leswerk.
• Leerlingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden in bespreking gebracht.
• De bevorderingsvergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezigen of een
leerling bevorderd, dan wel schuin bevorderd kan worden, dan wel kan doubleren.
• Leerlingen uit leerjaar 2 t/m 6 hebben het recht een leerjaar te doubleren op onze school tenzij een 2/3e
meerderheid van de vergadering anderszins beslist. Het recht op doubleren in leerjaar 2 t/m 6 op onze
school kan alleen ontzegd worden als de ouders ruim van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de
mogelijkheid dat de bevorderingsvergadering hiertoe gaat besluiten. Wanneer in de loop van een jaar
blijkt dat een leerling niet op de juiste plek zit, dan wordt dit tijdig aan de ouders gemeld. Voor 1 april
wordt het traject doorlopen, waarin door mentor en/of conrector met de ouders wordt besproken dat er
verbetering van werkhouding en/of resultaten moet plaatsvinden. Ouders krijgen schriftelijk meegedeeld
van de conrector dat er zonder verbetering, geen recht op doubleren is. Het besluit over het recht op
doubleren ligt dan bij de bevorderingsvergadering.
• De bevorderingsvergadering kan met gegronde redenen afwijken van alle normen.
Aanvullende normen heterogene brugklassen
Uitgangspunten:
• In alle brugklassen (behalve BE) wordt per vak slechts één cijfer gegeven en wel op havoniveau.
• Voor de vakken rekenen, drama, lichamelijke opvoeding, techniek, ICT en oudheidkunde wordt een
kwaliteitsaanduiding gegeven.
• Een theaterklasleerling kan alleen worden bevorderd naar de theaterstroom van het tweede leerjaar
indien Rabarber een positief advies geeft.
Eerst wordt bekeken of een leerling bevorderd kan worden naar 2-havo:
• Een leerling die voldoet aan de algemene norm wordt bevorderd naar 2-havo.
• Een leerling die niet aan de norm voldoet, mag niet doubleren en wordt verwezen naar een andere vorm
van onderwijs.
Vervolgens wordt bekeken of de leerling bevorderd kan worden naar 2-vwo:
• Een leerling wordt bevorderd naar 2-vwo, indien het gemiddelde van de onafgeronde cijfers 7,5 of hoger
is én geen cijfer lager dan 5,5 is.
• Voor alle overige leerlingen wordt door de bevorderingsvergadering besloten of de leerling naar 2-vwo
bevorderd kan worden;
• Een leerling kan in 2-gymnasium geplaatst worden indien de leerling bevorderd is naar 2-vwo en de
bevorderingsvergadering met de gymnasiumkeuze instemt.

1

Aanvullende normen BE
• In BE wordt per vak slechts één cijfer gegeven en wel op vwo-niveau.
• Voor de vakken rekenen, drama, lichamelijke opvoeding, techniek, ICT en oudheidkunde worden
kwaliteitsaanduidingen gegeven.
• Een leerling wordt bevorderd naar 2-tto indien de cijfers voldoen aan de algemene normen, het cijfer
voor Engels ten minste een 6,0 is en de kwaliteitsaanduiding voor “Use of English” ten minste voldoende
is.
Aanvullende normen tweede klassen havo en vwo
• Voor de vakken rekenen, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, techniek (en voor de tto-leerlingen
module Engels) worden kwaliteitsaanduidingen gegeven.
• Voor een leerling in 2-gymnasium tellen de vakken Latijn en Grieks volledig mee bij de bevordering.
• Voor een bevordering naar 3-gymnasium geldt dat het cijfer voor het vak Latijn ten minste een 6,0 moet
zijn.
• Voor een bevordering naar 3-tto geldt dat het cijfer voor Engels ten minste een 6,0 is en de
kwaliteitsaanduiding voor “Use of English” ten minste voldoende is.
• Een theaterklasleerling kan alleen worden bevorderd naar de theaterstroom van het derde leerjaar indien
Rabarber een positief advies geeft.
 Indien een theaterklas- of TTO-leerling doubleert, gaat hij/zij uit de theater- of TTO-stroom.
Aanvullende normen derde klassen havo en vwo
• Voor de vakken rekenen, lichamelijke opvoeding en handvaardigheid (3-gymnasium en 3T krijgen geen
handvaardigheid) worden kwaliteitsaanduidingen gegeven.
• Voor een leerling in 3-gymnasium tellen Latijn en Grieks volledig mee bij de bevordering.
• Voor een bevordering naar 4-tto geldt dat het cijfer voor Engels ten minste een 6,0 is en de
kwaliteitsaanduiding voor “Use of English” ten minste voldoende is.
• Een theaterklasleerling kan alleen in het vierde leerjaar kunstvak drama kiezen indien Rabarber een
positief advies geeft.
 Voor alle vakken die naast de verplichte vakken (Nederlands en Engels) in het pakket voor de vierde klas
worden gekozen, moet bovendien gelden:
o het gemiddelde van deze vakken moet ten minste 6,0 zijn;
o er mag in deze vakken slechts één tekort zitten.
 Indien een theaterklas- of TTO-leerling doubleert, gaat hij/zij uit de theater- of TTO-stroom.
Aanvullende normen vierde klassen havo
 Voor ckv, met alleen een schoolexamen, wordt het gemiddelde afgerond op een geheel cijfer. Er wordt
naar boven afgerond indien het getal achter de komma groter of gelijk is aan 0,45. Dus 5,45 wordt 6, maar
5,449 wordt 5. Dit cijfer is direct het zogenaamde combinatiecijfer. De ondergrens voor het cijfer is 4. Het
afgeronde combinatiecijfer telt mee als één cijfer bij de bevordering.
 Voor het vak lichamelijke opvoeding moeten de cijfers in 4-havo zodanig zijn dat het mogelijk is om in 5havo het vak af te sluiten met ten minste de kwaliteitsaanduiding voldoende.
 Het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is door de decaan afgetekend.
 Het werk dat gedaan moet worden in het kader van het profielwerkstuk is afgerond en goedgekeurd.
Aanvullende normen vierde klassen vwo
 Voor maatschappijleer en GP, met alleen een schoolexamen, worden de gemiddelden afgerond op een
geheel cijfer. Er wordt naar boven afgerond indien het getal achter de komma groter of gelijk is aan 0,45.
Dus 5,45 wordt 6, maar 5,449 wordt 5.
Voor de reguliere leerlingen is het gehele cijfer van maatschappijleer direct het zogenaamde
combinatiecijfer. Voor de tto-leerlingen worden de gehele cijfers van maatschappijleer en GP gemiddeld
en vormen zo het combinatiecijfer. De ondergrens voor elk van de vakken is 4.
Het afgeronde combinatiecijfer telt mee als één cijfer bij de bevordering.
 Het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is door de decaan afgetekend.
 Voor een bevordering naar 5-tto geldt dat het cijfer voor Engels ten minste een 6,0 is en dat het CAEexamen met een voldoende is beoordeeld.
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Aanvullende normen vijfde klassen vwo
 De (gehele) cijfers van maatschappijleer, ckv en voor tto-leerlingen GP/GLS (samen één vak) worden
afgerond op een geheel cijfer.
Voor de reguliere leerlingen worden de gehele cijfers van maatschappijleer en ckv gemiddeld en vormen
zo het combinatiecijfer. Voor de tto-leerlingen worden de gehele cijfers van maatschappijleer, ckv en
GP/GLS gemiddeld en vormen zo het combinatiecijfer.
De ondergrens voor elk van de vakken is 4. Het afgeronde combinatiecijfer telt mee als één cijfer bij de
bevordering.
 Voor het vak lichamelijke opvoeding moeten de cijfers uit 5-vwo zodanig zijn dat het mogelijk is om in 6vwo het vak af te sluiten met ten minste de kwaliteitsaanduiding voldoende.
• Het programma van de loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding is door de decaan afgetekend.
 Het werk dat gedaan moet worden in het kader van het profielwerkstuk is afgerond en goedgekeurd.
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Slaagregeling eindexamen
• Van alle vakken wordt het schoolexamencijfer bepaald door het gewogen gemiddelde op twee decimalen
te berekenen van alle in de loop van de bovenbouw behaalde cijfers van de onderdelen van het
schoolexamen.
 Voor het profielwerkstuk (pws) wordt een geheel cijfer gegeven.
 havo: voor ckv en maatschappijleer, met alleen een schoolexamen, wordt het gemiddelde afgerond op
een geheel eindcijfer, waarbij naar boven wordt afgerond indien het getal achter de komma groter of
gelijk is aan 0,45. Dus 5,450 wordt 6, maar 5,449 wordt 5. Deze (gehele) cijfers worden samen met het
pws gemiddeld en vormen zo het zogeheten combinatiecijfer.
 vwo: voor maatschappijleer, CKV (en indien van toepassing GP/GLS), met alleen een schoolexamen, wordt
het gemiddelde afgerond op een geheel cijfer, waarbij naar boven wordt afgerond indien het getal achter
de komma groter of gelijk is aan 0,45. Dus 5,450 wordt 6, maar 5,449 wordt 5. Deze (gehele) cijfers
worden samen met het pws gemiddeld en vormen zo het zogeheten combinatiecijfer.
 De ondergrens voor elk van de vakken in het combinatiecijfer is 4. Het afgeronde combinatiecijfer telt
mee als één cijfer in de slaagregeling.
• Voor de andere vakken wordt het schoolexamencijfer op rekenkundige wijze op één decimaal afgerond.
Ook het voor het centrale examen behaalde cijfer is op één decimaal bepaald. Om het eindcijfer te
bepalen wordt van de twee cijfers het gemiddelde afgerond op een geheel getal. Hierbij geldt de
wettelijke regel dat naar boven wordt afgerond vanaf 0,50, dus 5,45 wordt 5.
Een kandidaat is geslaagd als:
 De lijst van eindcijfers voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
- alle cijfers zijn 6 of hoger
- de lijst telt één 5 en de andere cijfers zijn 6 of hoger
- de lijst telt één 4, de andere cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde is ten minste 6,0
- de lijst telt twee keer 5 of één 5 en één 4, de andere cijfers zijn 6 of hoger en het
gemiddelde is ten minste 6,0.
 Het gemiddelde van alle cijfers van alleen het centraal examen zonder afronding, minstens een 5,5 is.
 Er ten hoogste één 5 is bij de eindcijfers (dus schoolexamen en centraal examen samen) van de
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde . Een kandidaat is dus gezakt als er meer dan één 5 voor deze
vakken wordt gescoord of als er een 4 of lager voor deze vakken wordt gescoord.
 lichamelijke opvoeding met de kwaliteitsaanduiding voldoende of goed zijn afgerond.
Cum laude (havo)
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn
examen voldoet aan de volgende voorschriften:
 het gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste 8,0;
 geen eindcijfer lager dan 6;
Cum laude (vwo)
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn
examen voldoet aan de volgende voorschriften:
 ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor het combinatiecijfer,
de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, de vakken van het profieldeel, en het
combinatiecijfer en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
 ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling.
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