
 
Bevorderingsrichtlijnen klas 1-> 2 en klas 2 -> 3: 
Er is onderscheid in vakken op basis van “examenvakken” -  “niet-examen vakken” 
Niet examen vakken zijn:  Godsdienst, muziek, BGV, verzorging, drama, bewegingsonderwijs 
 
Er worden minpunten gehanteerd, minpunten worden gerekend vanaf 6,0: 
5,5 = 0,5 minpunt;  5,0 = 1 minpunt;  enz. 
Studieaspecten kunnen aanleiding zijn om binnen de bespreekmarge te vallen 
 
Leerjaar 1 -> 2: 

• Het gemiddelde van de niet examenvakken moet een 6,0 of hoger zijn en, 
• Het gemiddelde van de examenvakken moet een 6,0 of hoger zijn en,  
• Niet meer dan 1 minpunt 
In alle andere situaties vallen de leerlingen binnen de bespreekmarge en worden in de rapportenvergadering 
besproken. De studieaspecten krijgen dan een groter gewicht. Het overgangsbesluit voor leerlingen die in de 
bespreekmarge vallen wordt door de rapportvergadering genomen. 
 

Naar een andere leerroute: 
• Bij een gemiddelde van minimaal 7,5  
• En geen minpunten binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 

 
Leerjaar 2 -> 3: 

• Het gemiddelde voor alle vakken van een 6,0 of meer is, en 
• Voor de vakken binnen het vakkenpakket (=kern- en keuzevakken) van leerjaar 3 het gemiddelde een 6,0 

of meer is. 
 

De leerling zit in de bespreekmarge als: 
• Het gemiddelde voor alle vakken minder dan een 6,0 is. 
• Het gemiddelde voor alle vakken meer dan een 7,0 is. 
• Het gemiddelde van de vakken binnen het vakkenpakket(=kern- en keuzevakken) minder dan een 6,0 is. 
• De leerling één of meer vakken op een ander niveau volgt.  

Indien een leerling in de bespreekmarge zit, kan het resultaat bevorderen of doubleren zijn. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om naar een passender leerroute te worden verwezen.  
 
Bevorderingsrichtlijnen klas 3 naar klas 4 
De leerlingen volgen binnen de bovenbouw van het vmbo al vanaf het derde jaar een vast examenpakket, alleen 
voor de GL richting bestaat de mogelijkheid om het zevende vak na het derde jaar onder vastgestelde 
voorwaarden te behouden.  
 
Wij maken als bevorderingsrichtlijn gebruik van de examenregels. Met een toevoeging voor de vakken GD, BO, 
Ckv en MaE.  

• GD en Bo moeten voor de overgang na leerjaar 3 minimaal een 6,0 zijn. 
• Ckv moet afgesloten worden met een waardering V of G (dit is een voorwaarde binnen de slaag-/zak 

regeling en dit vak wordt in leerjaar 3 afgesloten) 
• MaE moet afgerond minimaal een 6 zijn. (dit vak wordt afgesloten in leerjaar 3 (of 4 BL) en telt mee in de 

berekeningen van de slaag-/zakregeling. Een onvoldoende zal de kans op een diploma nadelig 
beïnvloeden) 
 

Tevens is de voorwaarde dat voor het vak Nederlands niet lager dan een 5 gescoord mag worden, conform de 
exameneisen.  
In leerjaar 3 worden beoordelingen gegeven welke mee tellen voor het overgangscijfer (OVC) maar niet voor het 
schoolexamencijfer (SE3). Waarbij de OVC cijfers op halve afgerond zijn en SE3 cijfers op tienden.  
De bevorderingsrichtlijnen van toepassing op het OVC en niet op het SE3 cijfer. 
 

 
 

 

 


