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Bevorderingsnormen leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan
1. Inleiding
In de bevorderingsnormen leerjaar 1, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven wanneer een
leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.
2. Vakken
Voor leerjaar 1 van de afdeling mavo worden de vakken die leerlingen krijgen verdeeld in A vakken
en B vakken. Hieronder een overzicht van de vakken die in de afdeling worden aangeboden.

Afdeling MAVO 1
A vakken
Nederlands
Engels
aardrijkskunde
biologie
Duits
geschiedenis
natuur en techniek
wiskunde

B vakken
Bèta mavo
informatiekunde
l.o.
muziek
rekenen
tekenen

3. Toelating tot leerjaar 2
Voor de overgang tellen alle vakken van de leerling mee. Bij de overgang wordt uitgegaan van het
gemiddelde cijfer van de A en B vakken. Naast de cijfermatige prestatie tellen voor de bevordering
vakoverstijgende criteria, zoals beoordeling van de werkhouding mee.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de A vakken hoger of gelijk is aan 6,0 en
 het gemiddelde cijfer van de B vakken hoger of gelijk is aan 6,0.
Daarnaast geldt het volgende:
 twee keer een 5, de rest 6 of hoger, twee compensatiepunten (2x7 of 1x8)
 één 4, de rest 6 of hoger, twee compensatiepunten (2x7 of 1x8)
Onvoldoendes op de B vakken tellen mee, compensatiepunten behaald in de B vakken tellen niet
mee.
4. Overstap naar een andere afdeling
In sommige gevallen kunnen leerlingen, aan het eind van het schooljaar, bevorderd worden naar een
andere afdeling. Dat is ter beoordeling aan de vergadering van lesgevende docenten.
Soms is tussentijdse overstap mogelijk. Leerlingen kunnen, na de tweede periode en wanneer het
een bijzonder geval betreft, alsnog in een andere afdeling geplaatst worden. Dat geldt zowel voor opals afstromen en is ter beoordeling aan de vergadering van lesgevende docenten.
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Bevorderingsnormen leerjaar 2 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan
1. Inleiding
In de bevorderingsnormen leerjaar 2, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven wanneer een
leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar.
2. Vakken
Hieronder staat een overzicht van de vakken die in de afdeling mavo worden aangeboden.
Voor leerjaar 2 worden de vakken die leerlingen krijgen verdeeld in groep A en groep B.
Hieronder een overzicht van de vakken die in de afdeling worden aangeboden.

Afdeling MAVO 2
A vakken
Nederlands
Engels
aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
geschiedenis
natuur en techniek
wiskunde

B vakken
Bèta mavo
l.o.
muziek
tekenen
rekenen

3. Toelating tot leerjaar 3(regulier)
Voor de overgang tellen alle vakken van de leerling mee. Bij de overgang wordt uitgegaan van het
gemiddelde cijfer van de A en B vakken. Naast de cijfermatige prestatie tellen voor de bevordering
vakoverstijgende criteria zoals beoordeling van de werkhouding mee.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de A vakken hoger of gelijk is aan 6,0 en
 het gemiddelde cijfer van de B vakken hoger of gelijk is aan 6,0.
Daarnaast geldt het volgende:
 twee keer een 5, de rest 6 of hoger, twee compensatiepunten (2x7 of 1x8)
 één 4, de rest 6 of hoger, twee compensatiepunten (2x7 of 1x8)
Onvoldoendes op de B vakken tellen mee, compensatiepunten behaald in de B vakken tellen niet
mee.
Leerlingen die mavo+ willen gaan volgen moeten voor de gekozen A vakken een gemiddelde van 6,8 of hoger
gehaald hebben.
a. Voor alle afdelingen geldt
Indien een leerling op grond van de bevorderingsnormen niet bevorderd wordt naar leerjaar
3 is er één mogelijkheid:

de leerling doubleert in leerjaar 2.
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In uitzonderlijke gevallen kunnen prestaties van een leerling leiden tot een andere uitkomst dan
bovenstaand. Het is daarom belangrijk dat de mentor op de hoogte is van de redenen waarom een
leerling mogelijk anders presteert. In alle gevallen wordt in de rapportvergadering de beslissing
genomen. De uitkomst van deze beslissing is bindend.
Bevordering van leerjaar 2 naar leerjaar 3GL
In de bevorderingsnormen leerjaar 2, afdeling Mavo, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven
wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar.
Naast de cijfermatige prestatie tellen voor de bevordering vakoverstijgende criteria zoals beoordeling
van de werkhouding mee.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 bevorderd indien voldaan
wordt aan de volgende 3 opeenvolgde criteria:
Criteria 1:
Voor de overgang tellen alle vakken van de leerling mee. Bij de overgang wordt uitgegaan van het
gemiddelde cijfer van de A en B vakken.
 het gemiddelde cijfer van de A vakken hoger of gelijk is aan 5,9 en
 het gemiddelde cijfer van de B vakken hoger of gelijk is aan 6,0.
Criteria 2:
 de 3 gekozen vakken moeten minimaal een 6,0 zijn / vak
Criteria 3:
Indien aan criteria 1 en 2 wordt voldaan, wordt gekeken naar de afgeronde cijfers van de verplichte
vakken (Nederlands en Engels) en 3 gekozen vakken. Vervolgens worden onderstaande normen
toegepast:

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 3 GL als:
a) voor de vijf vakken (Nederlands, Engels en de 3 gekozen vakken) een 6 of hoger is gehaald;
b) er maximaal één 5 is gehaald voor Nederlands of Engels en de andere drie gekozen vakken 6
of hoger;
c) er maximaal één 4 is gehaald op het vak Engels; gecompenseerd één van de vier andere
vakken met het cijfer 7;
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Bevorderingsnormen leerjaar 3 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan
Bevordering van leerjaar 3 GL naar leerjaar 4GL
In de bevorderingsnormen leerjaar 3GL, afdeling MAVO, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven
wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar. Om een leerling zo goed mogelijk in
klas 4GL te plaatsen, wordt een leerling aan het eind van klas 3GL bevorderd volgens de
slaag/zakregeling (zie punt 17) naar een gekozen sector. Vanaf 2013-2014 moet er op Nederlands in
het VMBO, tenminste één eindcijfer van 5,0 gehaald worden.
2. Vakken

Afdeling MAVO 3 (GL)
Verplicht
Keuze (3 vakken)
Nederlands
Engels

ICT-route
kv1
l.o.
maatschappijleer
rekenen

aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
geschiedenis

nask 1
wiskunde

3. Sectoren in leerjaar 4
De leerlingen van leerjaar 3GL hebben een sectorkeuze aan het einde van het 2e leerjaar gemaakt (1
mei) voor een sector waarin ze in leerjaar 4 zullen doorgaan met de daarbij gekozen sectorvakken en
keuzevakken. Wijziging in de sectorkeuze is daarna niet meer mogelijk. In het vierde leerjaar volgt een
leerling één van de onderstaande sectoren:
a) Economie
b) Landbouw
c) Techniek
d) Zorg & Welzijn
Bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar 4 (regulier)
In de bevorderingsnormen leerjaar 3, afdeling MAVO, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven
wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar. Om een leerling zo goed mogelijk in
klas 4 te plaatsen, wordt een leerling aan het eind van klas 3 bevorderd volgens de slaag/zakregeling
naar een gekozen sector. Vanaf 2013-2014 moet er op Nederlands in het VMBO, tenminste een
eindcijfer van 5,0 gehaald worden.
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2. Vakken

Afdeling MAVO 3 (regulier)
Verplicht
Keuze (6 vakken)
Nederlands
Engels

ICT-route
kv1
l.o.
maatschappijleer
rekenen

aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
geschiedenis

nask 1
wiskunde

3. Sectoren in leerjaar 4
De leerlingen van leerjaar 3 kiezen voor 1 mei voor een sector waarin ze in leerjaar 4 zullen doorgaan
met de daarbij sectorvakken en keuzevakken. Wijziging in de sectorkeuze is daarna niet meer mogelijk.
In het vierde leerjaar worden er vier sectoren onderscheiden:
a) Economie
b) Landbouw
c) Techniek
d) Zorg & Welzijn
4. Toelating tot leerjaar 4
Onderstaande normen gelden voor bevordering. Er wordt gekeken naar afgeronde cijfers en
onderstaande normen worden alleen toegepast op de vakken ne, en, sectorvakken, keuzevakken en
maatschappijleer.
Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als:
a) voor alle vakken een 6 of hoger is gehaald;
b) maximaal één 5 is gehaald en de rest 6 of hoger;
c) maximaal één 4 is gehaald en de rest 6 of hoger, waarvan ten minste één 7;
d) maximaal tweemaal een 5 is gehaald en voor de rest 6 of hoger, waarvan ten minste één
7. Van de twee vijven mag er niet meer dan één in de sectorvakken zitten (bij 3 vijven
doubleert de leerling);
e) de vakken L.O., MBO+ en CKV moeten voldoende zijn afgesloten.
5. Opmerkingen bij de bevorderingsnormen
 Het cijfer voor maatschappijleer 1 telt wel mee voor de compensatie.
 Voor de vakken die niet worden gekozen moet minimaal 11 punten worden behaald,
waarbij gekeken wordt naar de afgeronde cijfers, alvorens ze bij elkaar worden opgeteld
(indien er een 7e vak wordt gekozen, dan moeten er minimaal 6 punten worden behaald
 Leerlingen die in mavo+ willen blijven moeten op alle gekozen vakken een gemiddelde van 6,8
gehaald hebben.
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