Sondervick College havo vwo

BEVORDERINGSNORMEN
Bevorderingsnormen havo en vwo

BEVORDERINGSNORMEN HAVO-VWO
Bij doorstroom naar het volgende leerjaar staat voorop dat de leerling volgens
de inschatting van de docentenvergadering kansrijk is in dat leerjaar. Om dit te
bepalen hanteren we op het Sondervick College havo en VWO de volgende
bevorderingsnormen.
Voor alle leerjaren geldt de algemene norm.
Daarnaast zijn er enkele aanvullende, specifieke eisen voor de verschillende
leerjaren.
Algemene norm
Ieder rapport wordt gekwalificeerd waarbij wordt uitgegaan van de vakken waarmee de
leerling het schooljaar is gestart. De kwalificatie “onvoldoende” betekent dat de leerling
met dit rapport afgewezen zou worden. De kwalificatie “zwak” betekent bespreking en
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“voldoende” of “goed” bevordering. Een rapport met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger
wordt gekwalificeerd als “goed”.
Leerlingen worden bevorderd op grond van alle cijfers van het gehele jaar waarbij
nadrukkelijk gekeken wordt naar het derde periodecijfer en het jaarrapport
Het jaarrapport is het voortschrijdend gemiddelde van alle behaalde cijfers van dat
schooljaar afgerond op hele cijfers. Het periodecijfer is het gemiddelde cijfer van alle
cijfers die in de periode zijn behaald. Bij onvoldoendes geldt:
•
•
•

Een 3 geeft drie verliespunten
Een 4 geeft twee verliespunten
Een 5 geeft één verliespunt

Bij voldoendes geldt:
•
•
•
•

Een
Een
Een
Een

7 geeft één compensatiepunt
8 geeft twee compensatiepunten
9 geeft drie compensatiepunten
10 geeft vier compensatiepunten

Een leerling wordt automatisch bevorderd als zijn derde periodecijfer en het
jaarrapport aan de volgende vier voorwaarden voldoet (conform eindexamen norm):
a. De leerling heeft uitsluitend voldoendes
b. De leerling heeft 1 verliespunt
c. De leerling heeft 2 verliespunten en minimaal 2 compensatiepunten
d. De leerling heeft drie verliespunten in twee vakken en minimaal 3
compensatiepunten
Én als het jaarrapport aan de volgende voorwaarde voldoet (conform eindexamennorm)
e. De leerling heeft in de kernvakken (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en
literatuur en wiskunde) maximaal 1 verliespunt.

Een leerling wordt afgewezen als op het jaarrapport 5 of meer verliespunten staan. De
opleidingsdirecteur behoudt het recht om een leerling in bespreking te (laten) brengen.
Leerlingen die niet automatisch zijn bevorderd en leerlingen met een onvolledig rapport
komen in de eindvergadering in bespreking.
Voor bespreking gelden bijvoorbeeld de volgende aandachtspunten:
Cijfermatig:
•
•
•
•

Het aantal verliespunten en het aantal compensatiepunten naast de verliespunten
De spreiding van de verliespunten over de vakken
De kans om cijfers nog te verbeteren
De ontwikkeling van de cijfers van de afzonderlijke perioderapporten
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Persoonlijk:
•
•

De ontwikkeling van studiehouding en -resultaten
Leerlingen met een onvolledig rapport komen in ieder geval in bespreking

Na bespreking volgt een besluit van de rapportvergadering over op-af of doorstroom of
doubleren.
Indien er tijdens de eindvergadering een belangwekkend gegeven niet is meegenomen,
kan er bij de opleidingsdirecteur revisie worden aangevraagd. Dit dient uiterlijk voor de
uitreiking van het eindrapport gedaan te zijn. De opleidingsdirecteur kan alleen besluiten
tot revisie indien er sprake is van een nieuw gegeven.
Op- of afstroom, bevordering naar een andere opleiding
De rapportvergadering mag een leerling bevorderen binnen dezelfde opleiding en/of het
advies geven om over te stappen naar hetzelfde of een hoger leerjaar in een andere
opleiding. De ontvangende en de afleverende opleiding komen in onderling overleg
overeen of een leerling plaatsbaar is.
Bevorderingsnorm voor Tweetalig onderwijs in de onderbouw
Aanvullend bij de algemene norm:
•

Voor tweetalig onderwijs in de onderbouw (klas 1 t/m 3):voor het vak “Use of
English” (indien op de tabel) mag maximaal 1 verliespunt (bij een scoreschaal van
A t/m F, waarbij de A het hoogst is en de D 1 verliespunt geeft, E 2 verliespunten
en F 3 verliespunten) opleveren.

•

In klas 4 VWO krijgen de leerlingen in periode 2 een advies over het volgen van
het IB-programma in klas 5 tvwo en 6 tvwo. Bij het overgangsrapport is dit advies
bindend.

Bevorderingsnorm voor alle brugklassen en tweede klassen van de havo en het
vwo
Aanvullend bij de algemene norm:
Alle leerlingen in een brugklas of tweede klas havo of vwo krijgen na de tweede periode
een studieadvies over de te volgen opleiding in het tweede dan wel derde leerjaar. Bij het
overgangsrapport wordt dit advies een besluit.
Bevorderingsnorm voor alle derde klassen havo en vwo
Alle leerlingen in de derde klas havo of vwo krijgen na de tweede periode een
studieadvies over de te volgen opleiding in het vierde leerjaar. Bij het overgangsrapport
wordt dit advies een besluit.
Voor deze klassen geldt de algemene norm aangevuld met de volgende specifieke eis:
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Voor automatisch bevordering moet, aanvullend aan de bepalingen a t/m d, ook voldaan
worden aan:
a. Maximaal 1 verliespunt in de gekozen vakken. (Zowel profielvakken als vakken in
het vrije deel)
Extra vak
Leerlingen die een extra vak willen kiezen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

Positief advies van de eindvergadering

-

Een gemiddelde hoger dan een 7,0 voor het betreffende vak op het jaarrapport

Het extra vak dient een heel schooljaar gevolgd te worden en het vak telt mee in de
bevordering van de voor-examen jaren.
HACO, toekomstdossier en portfolio
Specifiek voor havo-3 geldt: als het toekomstdossier/portfolio niet voldoende is afgerond
volgt automatisch bespreking.
Bevorderingsnorm voor alle vierde en vijfde klassen havo en vwo
Voor deze jaarlagen geldt aanvullend:
a. Als één van de handelingsdelen onvoldoende is, volgt automatisch bespreking.
b. Een onvoldoende resultaat van de rekentoets zal tot bespreking leiden. (Voor de
havo geldt dat de rekentoets gemaakt dient te zijn.)
Voor havo-4 geldt tevens dat indien het toekomstdossier/portfolio niet voldoende is
afgerond automatisch bespreking volgt.
Alle leerlingen in de vierde klas havo of vierde en vijfde klas vwo krijgen na de tweede
periode een studieadvies over de te volgen opleiding in het vijfde dan wel zesde leerjaar.
Bij het overgangsrapport wordt dit advies een besluit.
HAVO-5/VWO-6
Voor havo-5/VWO-6 geldt de slaag-zak regeling zoals is opgenomen in het
examenreglement.
Bevorderingsnorm doubleurs
Behoudens bijzondere gevallen is het op het Sondervick College niet mogelijk om
tweemaal te doubleren in hetzelfde leerjaar en op één volgende leerjaar in dezelfde
schoolsoort. Uitzondering hierop is het examenjaar.
Doubleurs mogen geen verliespunten hebben en moeten minimaal een 6,0 gehaald
hebben op het jaarrapport. De leerling die hier niet aan voldoet komt automatisch in
bespreking

