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Bevorderingsnormen leerjaar 1 Kader/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.
In dit document hanteren we 2 manieren van noteren. Wanneer er gesproken worden over een
cijfer zonder decimaal, bijvoorbeeld een 5, dan betekent dit een afgerond cijfer (in dit geval vanaf 4,50
tot en met 5,49). Als er gesproken wordt over een cijfer met 1 decimaal, dan betreft het een
onafgerond cijfer, dat zodoende.
2. Vakken
Voor leerjaar 1 van de afdeling mavo (K/M) 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 (K/M) 1
A vakken
Nederlands
Engels
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Geschiedenis
Natuur en techniek
Wiskunde

B vakken
Informatiekunde
Lob
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Tekenen

Overig

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.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 bevorderd indien:
 het gemiddel8g5de 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 voor de eindcijfers:
 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.
Verder moet de gemiddelde voortgang van de vakken in In2Adapt 95% of meer zijn. Een leerling die
tussen 75% en 95% scoort is een bespreekgeval in de overgangsvergadering. Achterstanden van deze
leerling zou in klas 2 kunnen worden opgepakt. Bij een gemiddelde voortgangsscore lager dan 75%
doubleert de leerling in principe
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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 op- als
afstromen en is ter beoordeling aan de vergadering van lesgevende docenten.
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Bevorderingsnormen leerjaar 2 Kader/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 (K/M) 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 (K/M) 2
A vakken
Nederlands
Engels
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Geschiedenis
Natuur en techniek
Wiskunde

B vakken
Informatiekunde
Lob
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Tekenen

Overig

3. Toelating tot leerjaar 3 Mavo (TL)
Bevordering van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo (TL)
In de bevorderingsnormen leerjaar 2, afdeling Mavo, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven
wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 bevorderd indien voldaan
wordt aan de volgende 2 opeenvolgde criteria:
Criterium 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. Een leerling wordt bevorderd naar 3 Mavo (GL) als:
 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 en
 voor Nederlands voldaan wordt aan de ondergrens van een 5, hierbij wordt gekeken naar
het afgeronde eindcijfer en
 minimaal een 4 op Engels is gehaald en een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7, op
Nederlands en de gekozen profielvakken is behaald.
Criterium 2:
 de 2 verplichte profielvakken moeten minimaal een 6,0 zijn per vak, hierbij wordt gekeken
naar de niet afgeronde cijfers en
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 op de 3 keuzevakken moet per vak minimaal een 5,5 gehaald worden.
Bevordering van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo (GL)
In de bevorderingsnormen leerjaar 2, afdeling Mavo, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven
wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Mavo (GL) bevorderd indien
voldaan wordt aan de volgende 3 opeenvolgde criteria:
Criterium 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. Een leerling wordt bevorderd naar 3 Mavo (GL) als:
 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 en
 voor Nederlands voldaan wordt aan de ondergrens van een 5, hierbij wordt gekeken naar
het afgeronde eindcijfer en
 minimaal een 4 op Engels is gehaald en een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7, op
Nederlands en de gekozen profielvakken is behaald.
Criterium 2:
 de 2 verplichte profielvakken moeten minimaal een 6,0 zijn per vak, hierbij wordt gekeken
naar de niet afgeronde cijfers en
 op het keuzevak moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Bevorderingsnormen leerjaar 3 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan
Bevordering van leerjaar 3 Mavo (GL) naar leerjaar 4 Mavo (GL)
In de bevorderingsnormen leerjaar 3 Mavo (GL), locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven
wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar. Om een leerling zo goed mogelijk in
klas 4 Mavo (GL) te plaatsen, wordt een leerling aan het eind van klas 3 Mavo (GL) bevorderd volgens
de slaag/zakregeling.
1. Vakken

Afdeling Mavo 3 (GL)
Algemeen vormende
vakken
Nederlands
Engels
Kunstvakken
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer
Beroepsgericht vak

Keuzevakken

Overig

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Nask1
Economie
Duits
Wiskunde
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De leerlingen van leerjaar 3 Mavo (GL) hebben aan het einde van het 2e leerjaar een profielkeuze
gemaakt voor een profiel waarin ze in leerjaar 4 zullen doorgaan met de daarbij gekozen algemeen
vormende vakken, twee profielvakken, één keuzevak en het beroepsgerichte vak.
Bevordering van leerjaar 3 Mavo (TL) naar leerjaar 4 Mavo (TL)
In de bevorderingsnormen leerjaar 3 Mavo (TL), 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.
1. Vakken

Afdeling Mavo 3 (TL)
Algemeen vormende
vakken
Nederlands
Engels
Kunstvakken
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer
Beroepsgericht vak

Keuzevakken

Overig

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Nask1
Economie
Duits
Wiskunde

2. Profielen in leerjaar 4
De leerlingen van leerjaar 3 mavo hebben aan het einde van het 2e leerjaar een profielkeuze gemaakt
voor een profiel waarin ze in leerjaar 4 zullen doorgaan met de daarbij gekozen algemeen vormende
vakken en profiel- en keuzevakken.
3. 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, profielvakken, keuzevakken en
maatschappijleer.
Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als:
a) voor alle vakken een 6 of hoger is gehaald;
b) eindcijfer Nederlands afgerond een 5 of hoger.
c) maximaal één 5 is gehaald en de rest 6 of hoger;
d) maximaal één 4 is gehaald en de rest 6 of hoger, waarvan ten minste één 7;
e) 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 profielvakken zitten (bij 3 vijven
doubleert de leerling);
f) geen enkel eindcijfer een 3 of lager is.
g) de vakken Lichamelijke opvoeding, kunstvakken moeten voldoende zijn afgesloten.
4. Opmerkingen bij de bevorderingsnormen
 Het cijfer voor maatschappijleer 1 telt wel mee voor de compensatie.
 Voor het vak dat niet gekozen wordt moet minimaal een 5 worden behaald.
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Leerlingen die in mavo+ willen blijven moeten gemiddeld op alle gekozen vakken een 6,8
behaald hebben.
Stage in klas 3 moet voldoende worden afgerond om door te kunnen naar klas 4.
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