
 

 

 

 

Overgangsnormen  - klas 1, klas 2, klas 3  - havo & atheneum  

Comenius St.-Annaparochie – Campus Middelsee 

 

1. Bevorderen 

Aan het einde van het schooljaar wordt in de overgangsvergadering besloten of een leerling 

naar een volgend leerjaar bevorderd wordt. Een leerling wordt bevorderd als deze op alle 

afzonderlijke vakken minimaal gemiddeld een 5,5 heeft behaald én het gemiddelde van alle 

vakken minimaal een 6,0 is, waarbij Lichamelijke Opvoeding en de Talentstroom minimaal 

voldoende zijn afgerond en in klas 3: de maatschappelijke stage (MAS) heeft afgerond. 

Een leerling kan alsnog worden bevorderd als hij/zij aan de onderstaande voorwaarden 

voldoet. De leerling heeft: 

• in klas 1: maximaal twee tekortpunten op twee vakken (2x5 of 1x4); of 

• in klas 2: maximaal drie tekortpunten op twee vakken (2x5 of 1x4+1x5); of 

• in klas 3: maximaal drie tekortpunten op drie vakken (3x5 of 1x4+1x5), mits er niet 

meer dan één tekortpunt (1x5) binnen het gekozen vakkenpakket (incl. verplichte 

vakken) is.  

De leerling heeft daarbij: 

• op geen enkel afzonderlijk vak een cijfer lager dan een 4,0; en 

• op de kernvakken (Ne, Eng, Wis*) geen cijfer lager dan een 5,0; en 

• als gemiddelde van alle vakken minimaal een 6,0; en 

• Lichamelijke Opvoeding en de Talentstroom minimaal voldoende afgerond. 

* Voor leerlingen in havo 3 die in havo 4 een C&M-profiel zonder Wiskunde kiezen geldt dat Wiskunde niet als kernvak 

wordt beschouwd.   

 

2. Bespreken 

Als aan één van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, wordt in de 

overgangsvergadering besproken en besloten of deze leerling alsnog bevorderd kan worden. 

Deze beslissing is bindend. 

 

3. Niet bevorderen 

Als aan meerdere van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, wordt een leerling niet 

bevorderd naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau. Deze beslissing is bindend.* Op 

basis van het advies van de vergadering en in goed overleg met leerling en ouders wordt 

daarna het vervolg van de leerling vastgesteld. Leerling en ouders/verzorgers maken hierin de 

definitieve keuze. De mogelijke vervolgen na niet bevorderen zijn:  

• de leerling start in een volgend leerjaar op een ander niveau; of 

• de leerling doubleert in hetzelfde leerjaar op een ander niveau; of 

• de leerling doubleert in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau. Doubleren kan 

maximaal éénmaal in de onderbouw (klas 1 t/m 3). 

* In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden een leerling niet te bevorderen naar een volgend leerjaar op een 

ander niveau en/of een leerling niet te laten doubleren in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau. Deze beslissingen 

zijn bindend.  

 

 



 

 

 

 

 

4. Opstromen 

Een leerling mag opstromen na een positief advies van de vergadering onder de voorwaarde 

dat de leerling op alle vakken gemiddeld minimaal een 7,5 heeft. Opstromen vindt halverwege 

of op het einde van het schooljaar plaats in klas 1 of 2 en bij uitzondering ten laatste in klas 

3. 

 

5. Uitzonderingen 

Als er tijdens een overgangsvergadering ook na een stemming geen eenduidig beeld is 

ontstaan over een leerling, ligt de definitieve beslissing over het vervolg van deze leerling bij 

de directie, in overleg met de mentor. 

Als er sprake is van buitengewone omstandigheden kan van al het voorgaande worden 

afgeweken. Dit uiteindelijk ter beoordeling van de directie, in overleg met de mentor en de 

vakdocenten.  

 


