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Inleiding 

Op onze school werken we met een voortschrijdend jaargemiddelde bij alle vakken. Het gemiddelde 
cijfer dat wordt gebruikt bij de bevorderingsnorm wordt berekend op basis van de op één decimaal 
afgeronde eindcijfers per vak. Op het rapport worden de eindcijfers in gehele getallen vermeld. Een 
tekortpunt is het aantal punten dat het eindcijfer (als geheel getal) naar beneden afwijkt van het 
cijfer 6. Het cijfer 5 betekent één tekortpunt, het cijfer 4 betekent twee tekortpunten, etc. 
Per afdeling staan de vereisten om aan de bevorderingsnormen te voldoen.  
 
NB: als een leerling niet aan de normen voldoet, wordt de leerling besproken conform het Algemeen 
Schoolreglement Algemeen Schoolreglement. In dit reglement (artikel 9) staat onder andere 
opgenomen dat, wanneer een leerling niet bevorderd is naar het volgende leerjaar binnen dezelfde 
onderwijssoort (bijvoorbeeld havo), de leerling niet automatisch bevorder kan worden naar het 
volgende leerjaar binnen een andere onderwijssoort (bijvoorbeeld mavo). 
 
Bevorderingsnormen brugklas 
In de determinatie wordt gerekend met cijfergemiddelden van de determinatie-vakken (D1) en tellen 
eventuele tekortpunten van de overige vakken (D2).  
 

Mavo brugklas - maximaal 3 tekortpunten  
- minimaal een 6,0 gemiddeld voor de 

determinatievakken (D1*) 

Mavo 2 

 - minimaal een 7,5 gemiddeld voor de 
determinatievakken (D1*) 

- geen tekortpunten voor de overige vakken 
(D2) 

Havo 2 
 

   
havo-brugklas - maximaal 3 tekortpunten  

- minimaal een 6,5 gemiddeld voor de 
determinatievakken (D1*) 

Havo klas 2 

 - minimaal een 7,5 gemiddeld voor de 
determinatievakken (D1*) en 

- geen tekortpunten voor de overige vakken 
(D2) 

Vwo klas 2 

 - maximaal 5 tekortpunten  
- minimaal een 5,5 gemiddeld voor de 

determinatievakken (D1*) 

Mavo klas 2 

   
vwo &  
vwo-plus brugklas 

  

 - minimaal een 6,5 gemiddeld voor de 
determinatievakken (D1*) 

- maximaal 3 tekortpunten 

Atheneum klas 2 

 - minimaal een 6,8 gemiddeld voor de 
determinatievakken (D1*) 

- maximaal 3 tekortpunten 

Gymnasium klas 2 

 - maximaal 5 tekortpunten  
- minimaal een 5,5 gemiddeld voor de 

determinatievakken (D1*) 
 

Havo klas 2 

* De determinatievakken (D1) zijn: Nederlands, Engels, Frans (alleen voor havo, vwo en vwo-plus), 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en tekenen 



 

 
 
Bevorderingsnormen klas 2 en 3 
 

Mavo klas 2 > mavo klas 3 - maximaal 3 tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld en  
- maximaal 1 tekortpunt in Nederlands  
- lo is voldoende 

Havo klas 2 > havo klas 3 - maximaal 3 tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld 
- maximaal 2 tekortpunten in Ne, En en wi 
- lo en mu tellen niet mee in de berekening van het gemiddelde 
- lo is voldoende 

 
 
 

vwo (atheneum & gymnasium) klas 
2 > vwo (atheneum & gymnasium) 
klas 3 

- maximaal 3 tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld 
- maximaal 2 tekortpunten in Ne, En en wi 
- lo en mu tellen niet mee in de berekening van het gemiddelde 
- lo is voldoende  

Mavo klas 3 > mavo klas 4 - maximaal 3 tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld (uitgezonderd lo en kckv)  
- maximaal 1 tekortpunt in Ne  
- lo is voldoende  
- kckv is minimaal voldoende  
- in de gekozen vakken** (Nederlands niet meegeteld) mogen maximaal 

twee tekortpunten aanwezig zijn. 
havo klas 3 > havo klas 4 - maximaal 4 tekortpunten 

- maximaal 2 tekortpunten in het gekozen profiel 
- minimaal een 6,0 gemiddeld 
- maximaal 2 tekortpunten in Ne, En en wi (mits wiskunde gekozen 

wordt in havo 4) 
- lo is voldoende 

vwo (atheneum & gymnasium) klas 
3 > vwo (atheneum & gymnasium) 
klas 4 

- maximaal 4 tekortpunten 
- maximaal 2 tekortpunten in het gekozen profiel 
- minimaal een 6,0 gemiddeld 
- maximaal 2 tekortpunten in Ne, En en wi 
- lo is voldoende  

  
** De gekozen examenvakken voor mavo 4 zijn een keuze uit de volgende vakken: Du, Ak, Gs, Wi, Ec, Bi, NaSk1, 
NaSk2, Te, Mu, LO2, inft, mask (maatschappijleer telt mee als mask gekozen wordt).  
 

  



Bevorderingsnormen klas 4 en 5 
 

Havo 4 > Havo 5 
 

- maximaal drie tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld (uitgezonderd lo)  
- maximaal 1 tekortpunt in Netl, Entl of wi  
- lo is voldoende 

Vwo 4 > Vwo 5 
 

- maximaal drie tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld (uitgezonderd lo) 
- maximaal 1 tekortpunt in Netl, Entl of wi  
- lo is voldoende  

Vwo 5 > Vwo 6 - maximaal drie tekortpunten 
- minimaal een 6,0 gemiddeld (uitgezonderd lo) 
- maximaal 1 tekortpunt in Netl, Entl of wi  
- lo is voldoende  

 
 
 

 

 

 


