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Bevorderingsnormen brugklas naar 2e klas
De mavo/havo brugklas
Vakken:
1. ne, fa, en, gs, ak, wi, bi, te, mu, nt ( 10 cijfers)
2. lo
Voor het vak onder 2 moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is volgt de leerling
nog voor de zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
Bevordering naar 2 mavo:
Voor de tien cijfers onder 1 minimaal 60 punten en niet meer dan drie vijven of een vijf en een vier.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Bevordering naar 2 havo:
Voor de tien cijfers onder 1 minimaal 74 punten en niet meer dan drie vijven of een vijf en een vier.
Voor wiskunde, Nederlands en Engels moet minimaal een 7 worden gehaald.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Bevordering naar 2 vwo:
Voor de tien cijfers onder 1 minimaal 82 punten. Voor wiskunde, Nederlands en Engels moet minimaal
een 8 worden gehaald.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.

De havo/vwo brugklas
Vakken:
1. ne, fa, en, gs, ak, wi, bi, te, mu, nt (10 cijfers)
2. lo
Voor het vak onder 2 moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is volgt de leerling
nog voor de zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
Bevordering naar 2 mavo:
Voor de tien cijfers onder 1 minimaal 57 punten.
Niet meer dan vier vijven of twee vijven en een vier.
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Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.

Bevordering naar 2 havo:
Voor de tien cijfers onder 1 minimaal 60 punten en niet meer dan drie vijven of een vijf en een vier.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Bevordering naar 2 vwo:
Voor de tien cijfers onder 1 minimaal 74 punten en niet meer dan drie vijven of een vijf en een vier.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.

De vwo tto-Allround klas
Vakken:
1. ne, fa, en, gs, ak, wi, bi, te, mu, nt , lo (11cijfers)
2. specialisatieblokken
Bevordering naar 2 vwo tto
Er mogen bij de vakken onder 1 niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier voorkomen.
Voor de specialisatieblokken kunnen de leerlingen maximaal 1 punt per specialisatieblok krijgen
(=maximaal 4 punten in totaal).
Het totaal aantal punten van de vakken bij 1 + het totaal aantal punten van de specialisatieblokken
moet minimaal 77 punten zijn om bevorderd te worden naar 2 vwo.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
De bevordering naar mavo, havo, vwo is bindend. Voor doublanten gelden de puntennormen niet. In
die gevallen bevordert de docentenvergadering gericht naar mavo, havo of vwo.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
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Bevordering van 2e klas naar 3e klas
Van 2 mavo naar 3 mavo
Vakken:
1. ne, fa, du, en(eng), gs(his), ak, wi, na, bi(bio), ec, te(art), mu(mus), (12 cijfers)
2. lo(pe)
Voor lo moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is volgt de leerling nog voor de
zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een leerling wordt naar 3 mavo bevorderd als het gemiddelde cijfer voor de vakken onder 1 een zes is
(72 punten) en er mogen niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier voorkomen.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.

Van 2 havo naar 3 havo
Vakken:
1. ne, fa, du, en(eng), gs(his), ak(geo), wi(math), na, bi, te(art), mu(mus), sp/bèta plus (12 cijfers)
2. lo(pe)

Een leerling wordt naar 3 havo bevorderd als het gemiddelde cijfer voor het totaal van de gevolgde
vakken uit 1 een zes is (72 punten). Er mogen niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier
voorkomen.
Voor lo moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is volgt de leerling nog voor de
zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Voor bèta plus komt het rapportcijfer als volgt tot stand:
Het rapportcijfer wordt bepaald door het gemiddelde cijfer van de op dat moment gevolgde modules.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
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Van 2 vwo naar 3 vwo
Vakken:
1. ne, fa, du, en(eng), sp/ch, gs(his), ak, wi(math), na(phy), bi(bio), te(art), mu(mus) (12 cijfers)
2. lo(pe)
Een leerling wordt naar 3 vwo bevorderd als het gemiddelde cijfer voor het totaal van de gevolgde
vakken uit 1 een zes is (72 punten). Er mogen niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier
voorkomen.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Voor lo moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is volgt de leerling nog voor de
zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
Wanneer een leerling specialisatieblokken heeft gevolgd kan hij daar maximaal 2 punten voor
behalen. Deze punten worden opgeteld bij de punten van de vakken onder 1.
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Bevordering van 3e klas naar 4e klas
Van 3 mavo naar 4 mavo
Vakken:
1.
2.
3.
4.
5.

ne, en, ma1, wi, nask1, bi, ec (zeven cijfers)
twee vakken uit fa, du, gs, ak, nask2 (twee cijfers)
één vak uit: mu, te (één cijfer)
extra vak uit fa, du, gs, ak, nask2
lo

Een leerling wordt naar 4 mavo bevorderd als het gemiddelde cijfer voor de tien vakken onder 1, 2 en
3 een 6.0 is (60 punten) en er mogen niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier voorkomen. Het
cijfer voor een eventueel extra vak uit 4 mag het cijfer van een van de vakken uit 1, 2 en 3 vervangen.
De vervanging geldt niet voor de gekozen vakken in 4 mavo.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Maatschappijleer wordt aan het einde van 3 mavo afgesloten. Na de laatste proefwerkweek kan nog
een herexamen worden gedaan voor het einde van het schooljaar. Zie voor de regeling het PTA
(Programma van Toetsing en Afsluiting)
Voor lo moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is volgt de leerling nog voor de
zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
Van 3 havo naar 4 havo
N.B. In de tto klassen worden de vakken tussen haakjes in het Engels gegeven.
Vakken:
1. ne, fa, du, en, gs (his), ak (geo), wi (mat), na, sk, ec (ecs)
2. één vak uit: sp, bèta plus
3. één vak uit: te, mu
4. lo (pe)
Een leerling wordt naar 4 havo bevorderd als het gemiddelde cijfer voor het totaal van de gevolgde
vakken uit 1, 2 en 3 een 6.0 is en er niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier voorkomen.
Daarnaast mag de leerling maximaal twee tekortpunten hebben voor de vakken, die in 4 havo tot het
vakkenpakket van de betreffende leerling gaan horen.
Een drie betekent dat de leerling niet is bevorderd.
Het rapportcijfer voor bèta plus wordt bepaald door het gemiddelde cijfer van de op dat moment
gevolgde modules.
Voor het vak lichamelijke opvoeding moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit niet het geval is
volgt de leerling nog voor de zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
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In bijzondere gevallen kan in de rapportvergadering worden besloten om een leerling buiten de
normen, te bevorderen.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
Van 3 vwo naar 4 vwo
N.B. In de tto klassen worden de vakken tussen haakjes in het Engels gegeven.
Vakken:
1. ne, en, wi, sp, du, fa, ak, bi(bi), ec(ec), gs(his), na(phy), sk
2. één vak uit: te, mu
3. lo
Een leerling wordt naar 4 vwo bevorderd als het gemiddelde cijfer voor het totaal van de gevolgde
vakken uit 1 en 2 een 6.0 is en er mogen niet meer dan drie vijven of één vijf en één vier voorkomen.
Een drie betekent dat een leerling niet is bevorderd.
Een leerling die specialisatieblokken heeft gevolgd kan daar maximaal 1 punt voor behalen. Dit punt
wordt opgeteld bij de vakken onder 1.
Voor lo en indien van toepassing een derde keuzevak, moet de procesgang voldoende zijn. Indien dit
niet het geval is volgt de leerling nog voor de zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.

Van 3e klas tto naar 4e klas tto
Een positief advies voor plaatsing in een tweetalige vierde klas volgt als:
een leerling voldoet aan de reguliere bevorderingsnormen (zie boven bij 1)
en een leerling uitsluitend A of maximaal 2 x een B score heeft bij de Engelstalige vakken (zie 2).
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
Toelichting bij de letters voor Engelstalige vakken
De docenten van de Engelstalige beoordelen of een leerling
(bijna) altijd Engels spreekt
beoordeling A
af en toe aangemoedigd moet worden om Engels te spreken
beoordeling B
ook na een waarschuwing geen Engels spreekt
beoordeling C
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Bevordering van 4e klas naar 5e klas
Van 4 havo naar 5 havo
N.B. In de tto klassen worden de vakken tussen haakjes in het Engels gegeven.
Vakken:
1. netl, entl
2. NT, NG, EM: drie verplichte profielvakken en een profielkeuzevak, CM: twee verplichte
profielvakken, een maatschappij profielkeuzevak en een kunstvak.
3. vak in de vrije ruimte
4. maat (soc), ckv (ace)
5. extra vak(ken)
6. lo (pe)
Een leerling wordt naar 5 havo bevorderd indien de cijfers voor de vakken uit 1 t/m 4:
• zes of hoger zijn;
• één vijf bevat en de rest zes of hoger;
• één vier bevat en de rest zes of hoger;
• twee vijven bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 47 punten;
• één vijf een vier bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 47 punten;
• drie vijven bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 48 punten.
In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag ten hoogste één onvoldoende eindcijfer
voorkomen, dat niet lager is dan een vijf.
Het cijfer voor een extra vak uit 5 mag het cijfer voor 2 en 3 vervangen mits het profiel blijft bestaan uit
de verplichte profielvakken en een profielkeuzevak. De vervanging geldt niet voor de gekozen vakken
in 5 havo.
In de vakken 1 t/m 5 mag geen cijfer van een drie of lager voorkomen.
Voor de overgang van 4 havo naar 5 havo hanteren we een voorlopig combinatiecijfer van het
rekenkundig gemiddelde van de vakken maat (soc) en ckv (ace). Hierbij worden de gemiddelde cijfers
van beide vakken afgerond op helen. Het resultaat van geen van de eindcijfers mag lager zijn dan een
4.
Pas na periode 7 is er sprake van een definitief combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het
rekenkundige gemiddelde van maat (soc), ckv (ace) en het profielwerkstuk waarbij de vakken van te
voren zijn afgerond op hele cijfers.
Voor het vak lo (pe) moet de procesgang met een voldoende worden afgesloten. Indien dit niet het
geval is volgt de leerling nog voor de zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
In bijzondere gevallen kan in de rapportvergadering worden besloten om een leerling buiten de
normen, te bevorderen.
Een kandidaat die niet aan de normen voldoet voor de overgang naar 5 havo kan opnieuw 4 havo
doen.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
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Van 4 vwo naar 5 vwo
N.B. In de tto klassen worden de vakken tussen haakjes in het Engels gegeven.
Vakken:
1. netl, entl, tweede mvt, maat (soc)
2. NT, NG, EM: drie verplichte profielvakken en een profielkeuzevak, CM: twee verplichte
profielvakken, een maatschappij profielkeuzevak en een kunstvak of extra moderne vreemde
taal
3. vak in de vrije ruimte
4. extra vak(ken)
5. lo (pe), ckv (ace)
De vakken worden afgerond op hele cijfers.
Een leerling wordt naar 5 vwo bevorderd indien de cijfers voor de vakken uit 1, 2 en 3:
• zes of hoger zijn;
• één vijf bevat en de rest zes of hoger is;
• één vier bevat en de rest zes of hoger is;
• twee vijven bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 53 punten;
• één vijf en één vier bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 53 punten;
• drie vijven bevat, de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 54 punten.
Het cijfer voor een extra vak uit 4 mag het cijfer voor 2 of 3 vervangen mits het profiel blijft bestaan uit
de verplichte profielvakken en een profielkeuzevak. De vervanging geldt niet voor de gekozen vakken
in 5 vwo.
In de vakken uit 1 t/m 5 mag geen cijfer van een drie of lager voorkomen.
Bij de onderdelen onder 5 moet lo (pe) moet met een voldoende zijn beoordeeld. Ckv (ace) wordt met
een cijfer tussen 1 t/m 10 beoordeeld en maakt onderdeel uit van het voorlopig combinatiecijfer na
periode 8 en het definitief combinatiecijfer na periode 11. Het resultaat van ckv mag niet lager zijn dan
een 4.
Pas na periode 11 is er sprake van een definitief combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het
rekenkundige gemiddelde van maat (soc), ckv (ace) en het profielwerkstuk waarbij de vakken van
tevoren zijn afgerond op hele cijfers.
In bijzondere gevallen kan in de rapportvergadering worden besloten om een leerling, buiten de
normen om, te bevorderen.
Een kandidaat die niet aan de normen voldoet voor de overgang naar 5 vwo kan opnieuw 4 vwo
doen.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
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Bevordering van 5e klas naar 6e klas
Van 5 vwo naar 6 vwo
Vakken:
1. netl, entl (eng), tweede mvt
2. NT, NG, EM: drie verplichte profielvakken en een profielkeuzevak, CM: twee verplichte
profielvakken, een maatschappij profielkeuzevak en een kunstvak of een extra moderne
vreemde taal
3. vak in de vrije ruimte
4. maat (soc), ckv (ace)
5. extra vak(ken)
6. lo (pe)
Een leerling wordt naar 6 vwo bevorderd indien de cijfers voor de vakken uit 1 t/m 4:
• zes of hoger zijn;
• één vijf bevat en de rest zes of hoger is;
• één vier bevat en de rest zes of hoger is;
• twee vijven bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 53 punten;
• één vijf en één vier bevat en de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 53 punten;
• drie vijven bevat, de rest zes of hoger is en een totaal van minimaal 54 punten.
In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde staat maximaal één vijf.
Het cijfer voor een extra vak uit 5 mag het cijfer voor 2 of 3 vervangen mits het profiel blijft bestaan uit
de verplichte profielvakken en een profielkeuzevak. De vervanging geldt niet voor de gekozen vakken
in 6 vwo.
In de vakken uit 1 t/m 5 mag geen cijfer van een drie of lager voorkomen.
Voor de overgang van 5 vwo naar 6 vwo hanteren we een voorlopig combinatiecijfer van het
rekenkundig gemiddelde van de vakken maat (soc) en ckv (ace). Hierbij worden de gemiddelde cijfers
van beide vakken afgerond op helen. Het resultaat van geen van de eindcijfers mag lager zijn dan een
4.
Pas na periode 11 is er sprake van een definitief combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het
rekenkundige gemiddelde van maat (soc), ckv (ace) en het profielwerkstuk waarbij de vakken van
tevoren zijn afgerond op hele cijfers.

Voor het vak lo (pe) moet de procesgang met een voldoende worden afgesloten. Indien dit niet het
geval is volgt de leerling nog voor de zomervakantie een traject dat leidt tot een voldoende.
In bijzondere gevallen kan in de rapportvergadering worden besloten om een leerling, buiten de
normen om, te bevorderen.
Een kandidaat die niet aan de normen voldoet voor de overgang naar 6 vwo kan opnieuw 5vwo doen.
Een leerling mag slechts één maal in dezelfde jaarlaag doubleren.
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Overstappen naar een andere afdeling
Opstroom van 4 mavo naar 4 havo
1. Een leerling die het eindexamen mavo afsluit met een gemiddelde van 6.8 of hoger op basis
van de afgeronde eindcijfers wordt toegelaten tot 4 havo.
2. Een leerling wordt niet toegelaten tot 4 havo, indien hij/zij eerder heeft gedoubleerd in 3 mavo,
dan wel gezakt is voor het examen in 4 mavo.
Aanvullende eisen:
•
•
•
•

Maximaal één vijf in de in 4 havo te volgen vakken.
Leerlingen die willen opstromen naar 4 havo zijn verplicht aanwezig op de
informatiebijeenkomst over dit onderwerp, waarbij ouders van harte welkom zijn.
Leerlingen die willen overstappen maken dit kenbaar bij de decaan d.m.v. het invullen van een
vakkenpakket. De sluitingsdatum voor de inschrijving is één week voor de
informatiebijeenkomst overstap 4 mavo naar 4 havo.
Ten aanzien van de vakkenpakketkeuze:
-Bij opstromen naar het havoprofiel Natuur en Techniek is wiskunde, nask1 en nask2 in het
mavo eindexamenpakket verplicht. De keuze biologie voor 4 havo is verplicht.
-Bij opstromen naar het havoprofiel Natuur en Gezondheid is wiskunde en nask 2 in het mavo
eindexamenpakket verplicht.
-Bij opstromen naar het havoprofiel Cultuur en Maatschappij is een tweede moderne vreemde
taal in het mavo eindexamenpakket verplicht.
-Bij opstromen naar het havoprofiel Economie en Maatschappij is wiskunde en economie in het
mavo eindexamenpakket verplicht.
-Voor alle nieuwe keuzevakken geldt het uitgangspunt dat zij deel moeten hebben uitgemaakt
van het examenpakket mavo, om dit vak te kunnen kiezen als (profiel)keuzevak in 4 havo. Het
is echter mogelijk om in 4 havo nieuwe vakken op te nemen, te weten bewegen, sport en
maatschappij (BSM), natuur, leven en technologie (nlt), informatica,
maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie (BE), international business class.
Hiervoor is een gesprek met de decaan noodzakelijk.

N.B.
Het JPT wil leerlingen kansen bieden, dus we hanteren ook deze uitzonderingsregel:
Wanneer de eerdere afwijzing/ het doubleren het gevolg is van ziekte of een andere van de wil van de
leerling onafhankelijke omstandigheid kan, mits voldaan aan plaatsingsregel 1, hij/zij toch toegelaten
worden.
In omstandigheden waarin deze opstroomregels niet voorzien, beslist de rector.
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Opstroom van 5 havo naar 5 vwo
1. Een leerling die het eindexamen havo afsluit met een gemiddelde van 6.8 of hoger op basis
van de afgeronde eindcijfers wordt toegelaten tot 5 vwo.
2. De leerling die wil opstromen naar 5 vwo is niet eerder afgewezen voor het examen in 5 havo.
3. De leerling die wil opstromen naar 5 vwo heeft maximaal één vijf bij de te volgen vakken in 5
vwo.
4. Leerlingen die opstromen naar 5 vwo mogen niet in 5 vwo doubleren.
Aanvullende eisen:
•
•
•

Een tweede moderne vreemde taal en wiskunde A of B heeft deel uitgemaakt van het
examenpakket op de havo.
Leerlingen die willen overstappen maken dit kenbaar bij de decaan d.m.v. het invullen van een
vakkenpakket. De sluitingsdatum voor de inschrijving is een week voor de
informatiebijeenkomst
Ten aanzien van de vakkenkeuze:
-Voor alle keuzevakken geldt het uitgangspunt dat zij deel moeten hebben uitgemaakt van het
examenpakket havo, om het vak te kunnen kiezen als (profiel)keuzevak in 5 vwo tenzij deze
vakken starten in 5 vwo. De vakken die in 5 vwo starten zijn: maatschappijwetenschappen,
informatica en bewegen, sport en maatschappij (bsm).
Hiervoor is een gesprek met de decaan noodzakelijk.

N.B.
Het JPT wil leerlingen kansen bieden, dus we hanteren ook deze uitzonderingsmogelijkheid:
Wanneer de afwijzing/ het doubleren het gevolg is van ziekte of een andere van de wil van de leerling
onafhankelijke omstandigheid kan, mits voldaan aan plaatsingsregel 1, hij/zij toch toegelaten worden.
In omstandigheden waarin deze opstroomregels niet voorzien, beslist de rector.
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Revisiereglement
De ouders/verzorgers van een leerling kunnen bij de teamleider een verzoek om herziening van een
besluit van de overgangsvergadering indienen. Een leerling komt alleen voor revisie in aanmerking
indien er sprake is van nieuwe informatie. Nieuwe informatie is informatie die op het moment van de
overgangsvergadering niet bekend was en wellicht van invloed had kunnen zijn op de aard van het
besluit.
Klik hier voor het revisiereglement.

Rapportcijfers
Rapportcijfers klassen 1mhv, 2mhv
Deze klassen krijgen een rapport aan het eind van het schooljaar. Het cijfer van het rapport wordt
berekend door het gemiddelde te nemen van alle in het schooljaar behaalde cijfers per vak.
Rapportcijfers klassen 3hv
Het cijfer van rapport 1 (R1) wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle in deze periode
afgenomen UP’s, waarbij het gemiddelde van de SO’s telt als één UP-cijfer.
De rapportcijfers van periode 2 en 3 worden op dezelfde manier berekend.
Rapportcijfers worden afgerond op één decimaal. Alleen het eindrapport (ER) wordt afgerond op hele
cijfers.
Het cijfer van het eindrapport (ER) wordt als volgt berekend: onafgerond R1-cijfer + onafgerond R2cijfer + tweemaal onafgerond R3-cijfer gedeeld door 4 : (R1 + R2 + 2x R3) : 4.
Het ER is een afgerond cijfer.
Voor de berekening van de cijfers in de overige klassen wordt verwezen naar het PTA (Programma
van Toetsing en Afsluiting).
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