
 

BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 1 MAVO/HAVO  

NAAR LEERJAAR 2 HAVO of 2 MAVO 

2022-2023 

 

Algemeen  

1. De leerlingen ontvangen drie keer per schooljaar een rapport. 

 De rapportcijfers worden afgerond op één decimaal.  

 De rapportcijfers geven een voortschrijdend gemiddelde aan. 

2. De cijfers van het derde rapport zijn bepalend voor de bevordering. 
3. Er worden geen taken opgelegd om daarmee alsnog bevordering te verkrijgen. 
4. Onvoldoende resultaten worden uitgedrukt in ‘tekorten.’ 

 Een rapportcijfer lager dan 5,5 en gelijk aan of hoger dan 4,5 geldt als 1 

tekort. 

 Een rapportcijfer lager dan 4,5 geldt als 2 tekorten. 

5. Bij de bespreking in de docentenvergadering: 

 wordt naast de cijfers ook gekeken naar o.a. inzet en motivatie van de 
leerling. 

 is het resultaat van deze bespreking bindend. 

 kan het resultaat van de bespreking doubleren, uitstromen of bevorderen 
zijn. 

 kan (in bijzondere gevallen) worden afgeweken van de normen waarbij 
geen strengere bevorderingsnorm kan worden gebruikt. 

6. Een leerling mag maximaal drie jaar doen over klas 1 en 2, oftewel: er kan in de 
eerste twee leerjaren maximaal één keer gedoubleerd worden.  

 

Specifiek 

7.   Bevorderd naar havo 2: 

De leerlingen heeft 52 of meer punten voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, 

geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. De leerling heeft daarnaast geen 

tekorten en een gemiddeld cijfer gelijk aan of hoger dan 8,0.  

 

Bespreekzone:     

De leerling heeft meer dan 48 punten, maar minder dan 52 punten voor de vakken 

Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. De 

leerling heeft maximaal 1 tekort of een gemiddeld cijfer lager dan 8,0 en hoger dan 

7,5. De docentenvergadering bespreekt wat de passende route is voor de leerlingen 

en geeft een bindend advies voor de route in klas 2.  

 

De bevorderingsnormen gaan ervan uit dat alle toetsen/bewijzen gemaakt zijn. 

Wanneer dit niet zo is, wordt een leerling automatisch aangemerkt als bespreekgeval.  

 

Bevorderd naar mavo 2: 

De leerling heeft minder dan 48 punten voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, 

geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. De leerling heeft 1 tekort of meer 

tekorten of een gemiddeld cijfer lager dan 7,5. 

 

Een gerichte bevordering naar klas 2 Vakcollege kaderberoepsgerichte leerweg is een 

mogelijk advies. 

 


