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Inleiding
Na twee cursusjaren waarin de school meerdere malen gesloten werd i.v.m. de coronacrisis, lijkt het
cursusjaar 2021-2022 een normaal cursusjaar te worden. Tijdens dit cursusjaar is er ruimte om
eventuele opgedane leerachterstanden weg te werken. Daarom hanteren we vanaf dit cursusjaar de
overgangsnormen zoals deze in 2018 zijn vastgesteld. In dit document worden de normen beschreven.
Deze normen zijn geënt op de normeringen voor het eindexamen. Mochten er dit cursusjaar
aanpassingen aan deze normen volgen of mocht dit schooljaar anders verlopen dan gedacht, kunnen
deze normen lopende het cursusjaar nog worden aangepast.
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Algemene regels
Enkele termen:
- Opstromen: overgang naar het volgende leerjaar van het naast hogere niveau.
- Bevordering: overgang naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau.
- Gerichte bevordering: overgang naar het volgende leerjaar van het naast lagere niveau.
- Doubleren: plaatsing in hetzelfde leerjaar van hetzelfde niveau.
- Afstromen: overgang naar het naast lagere niveau.
1. De docentenvergadering beslist op grond van het eindrapport van ieder cursusjaar in welke
klas de leerling het daaropvolgende jaar wordt geplaatst.
2. Het rapportcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers die in de voorgaande periode zijn
behaald. Dit gewogen gemiddelde wordt op één decimaal afgerond.
3. Het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt, in de klassen havo-4, vwo-4 en vwo-5
beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. In de overige klassen wordt LO beoordeeld
met een cijfer. Het eindcijfer voor het vak LO wordt niet meegewogen in de berekening voor
het gemiddelde van de eindcijfers.
4. a. Voor de klassen 1-3 vmbo, havo en vwo geldt:
Het eindcijfer (R3) van een vak is het gemiddelde van de twee rapportcijfers (R1 en R2) van
𝑅1+𝑅2
dat vak en wordt berekend volgens de formule: 𝑅3 =
2

Het eindcijfer is een geheel getal.
b. Voor havo-4 en vwo-4 geldt:
Het eindcijfer (R3) van een vak is het gemiddelde van het PTO- en het PTA-gemiddelde en
𝑃𝑇𝑂+𝑃𝑇𝐴
wordt berekend volgens de formule: 𝑅3 =
2
Het eindcijfer is een geheel getal.
c. Voor vwo-5 geldt dat het eindcijfer (R3) het gewogen gemiddelde is van alle PTAonderdelen van klas 4 en 5 vwo. Het eindcijfer is een geheel getal.
5. De overgangsnormen zijn mede gebaseerd op het aantal tekorten bij de eindcijfers.
cijfer 5 = 1 tekort, cijfer 4 = 2 tekorten, cijfer 3 of lager = 3 tekorten
6. De leerling die in bespreking komt, wordt, naast zijn cijfers ook beoordeeld op andere
factoren, zoals inzet, motivatie, testen, e.d.
7. Wanneer een leerling in bespreking voor bevordering is geweest, zijn de volgende besluiten
mogelijk:
a.
de leerling wordt bevorderd.
b.
de leerling doubleert.
c.
de leerling wordt gericht bevorderd.
8. Wanneer een leerling in bespreking voor opstromen is geweest, zijn de volgende besluiten
mogelijk:
a.
de leerling wordt bevorderd.
b.
de leerling stroomt op.
9. Een leerling die wordt afgewezen voor bevordering naar een hoger leerjaar van hetzelfde
niveau komt altijd in bespreking voor toelating tot een bevordering naar een hoger leerjaar van
een lager niveau.
10. Een leerling mag niet doubleren in twee opeenvolgende leerjaren.
11. Een leerling mag niet tweemaal in hetzelfde leerjaar doubleren.
12. Besluiten van de rapportvergadering zijn bindend.
13. In bijzondere gevallen beslist de afdelingsdirecteur.
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Overgangsnormen afdeling vmbo klas 1,2 en 3
Bevordering naar het volgende leerjaar
Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
A. Bij de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde * komt ten hoogste één eindcijfer 5
voor en de andere twee eindcijfers zijn 6 of hoger.
*

Indien wiskunde in vmbo-3 niet is gevolgd wordt de regel: Bij de eindcijfers voor Nederlands en Engels komt ten
hoogste één eindcijfer 5 voor en het andere eindcijfer is 6 of hoger.

B. De eindcijfers bevatten maximaal 3 tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of
hoger.
C. Alleen voor T3: De beoordeling van de profieldag moet ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering als door ophoging van één eindcijfer met 1 punt aan
de twee voorwaarden voor bevordering is voldaan.

Niet bevorderd
In alle andere gevallen is een leerling niet bevorderd. De vergadering beslist of een leerling die niet
bevorderd is hetzelfde leerjaar mag doubleren of afstroomt.

Afstroom
Een leerling die niet is bevorderd, kan in leerjaar 1 en 2 gericht bevorderd worden naar de
kaderberoepsgerichte leerweg.

Bevordering van klas tl/havo-1 naar klas havo-2
Een leerling is bevorderd naar havo-2 als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan.
A. Bij de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn 23 punten of meer behaald.
B. De eindcijfers bevatten geen tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 7,5 of hoger.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering naar havo-2 als door ophoging van één eindcijfer
met 1 punt aan de twee voorwaarden voor bevordering naar havo-2 is voldaan.

Clausule vmbo-3
Als er bij de eindcijfers van het gekozen vakkenpakket 2 of meer tekorten zijn behaald, wordt dit
besproken tijdens de rapportvergadering. De rapportvergadering kan het besluit nemen dat de
leerling, om bevorderd te kunnen worden, het vakkenpakket moet wijzigen.

Bevordering van vmbo-3 naar de vmbo-4 plusklas
Een leerling kan bevorderd worden naar de plusklas als aan de volgende twee voorwaarde is voldaan.
A. De eindcijfers bevatten geen tekorten.
B. Het gemiddelde van de eindcijfers is 7,0 of hoger.
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Overgangsnormen afdeling havo klas 1,2 en 3
Bevordering naar het volgende leerjaar
Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende twee voorwaarden is
voldaan.
A. Bij de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één eindcijfer 5 voor
en de andere twee eindcijfers zijn 6 of hoger.
B. Voor klas 1 en 2:
De eindcijfers bevatten maximaal 2 tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of
hoger.
B. Voor klas 3:
De eindcijfers bevatten maximaal 3 tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of
hoger.
Als een leerling in de laatste periode een nieuw vak heeft gevolgd, telt dit cijfer mee voor de
overgang. Wanneer dit cijfer een 5 is of lager, telt dit cijfer alleen niet mee als dit vak niet
wordt gevolgd in havo 4.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering als door ophoging van één eindcijfer met 1 punt aan
de twee voorwaarden voor bevordering is voldaan.

Niet bevorderen
In alle andere gevallen is een leerling niet bevorderd. De vergadering beslist of een leerling die niet
bevorderd is hetzelfde leerjaar mag doubleren of afstroomt.

Afstroom
Een leerling die niet is bevorderd, wordt gericht bevorderd naar het volgende leerjaar in het vmbo-tl
als de vergadering daartoe besluit.

Bevordering van klas havo-1 naar vwo-2
Een leerling is bevorderd naar vwo-2 als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan.
A. Bij de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn 23 punten of meer behaald.
B. De eindcijfers bevatten geen tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 7,5 of hoger.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering naar vwo-2 als door ophoging van één eindcijfer met
1 punt aan de twee voorwaarden voor bevordering naar vwo-2 is voldaan.

Clausule havo-3
Als er bij de eindcijfers van het gekozen vakkenpakket 2 of meer tekorten zijn behaald, wordt dit
besproken tijdens de rapportvergadering. De rapportvergadering kan het besluit nemen dat de
leerling, om bevorderd te kunnen worden, het vakkenpakket moet wijzigen.
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Overgangsnormen afdeling havo klas 4
Het combinatiecijfer bestaat uit het op helen afgeronde gewogen gemiddelde van de eindcijfers van
godsdienst en ckv. Dit combinatiecijfer telt als één eindcijfer mee.

Bevordering naar het volgende leerjaar
Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan.
A. Bij de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde * komt ten hoogste één eindcijfer 5
voor en de andere twee eindcijfers zijn 6 of hoger.
*

Indien wiskunde in havo-4 niet is gevolgd wordt de regel: Bij de eindcijfers voor Nederlands en Engels komt ten
hoogste één eindcijfer 5 voor en het andere eindcijfer is 6 of hoger.

B. De eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
-

Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Eén eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Eén eindcijfer is een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de
eindcijfers is 6,0 of hoger, of
Twee eindcijfers zijn een 5 en alle andere eindcijfers zijn een 6 of hoger én het
gemiddelde van de eindcijfers is een 6,0 of hoger, of
Eén eindcijfer is een 4 en één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger
én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger.

C. De afzonderlijke eindcijfers voor de vakken binnen het combinatiecijfer zijn een 4 of hoger.
D. Het vak LO is beoordeeld met voldoende of goed.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering als door ophoging van één eindcijfer met 1 punt aan
de vier voorwaarden voor bevordering is voldaan.

Niet bevorderen
In alle andere gevallen is een leerling niet bevorderd.
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Overgangsnormen afdeling vwo klas 1,2 en 3
Bevordering naar het volgende leerjaar
Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende twee voorwaarden is
voldaan.
A. De eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde zijn 6 of hoger.
B. Voor klas 1 en 2:
De eindcijfers bevatten maximaal 2 tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of
hoger.
B. Voor klas 3:
De eindcijfers bevatten maximaal 3 tekorten én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of
hoger.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering als door ophoging van één eindcijfer met 1 punt aan
de twee voorwaarden voor bevordering is voldaan.
Leerlingen in masterclass 1-2-3 werken met een aangepast PTO.
Aanpassing bespreekmarge masterclass 1 en 2
Leerlingen in masterclass 1 komen in bespreking voor bevordering als door ophoging van één of
meerdere eindcijfers met in totaal 3 punten aan de twee voorwaarden voor bevordering is voldaan.
Leerlingen in masterclass 2 komen in bespreking voor bevordering als door ophoging van één of
meerdere eindcijfers met in totaal 2 punten aan de twee voorwaarden voor bevordering is voldaan.
Voor leerlingen in masterclass 3 geldt de reguliere bespreekmarge van 1 punt.

Niet bevorderen
In alle andere gevallen is een leerling niet bevorderd. De vergadering beslist of een leerling die niet
bevorderd is hetzelfde leerjaar mag doubleren of afstroomt.

Afstroom
Een leerling die niet is bevorderd, wordt gericht bevorderd naar het volgende leerjaar in de havo als
de vergadering daartoe besluit.

Clausule vwo-3
Als er bij de eindcijfers van het gekozen vakkenpakket 2 of meer tekorten zijn behaald, wordt dit
besproken tijdens de rapportvergadering. De rapportvergadering kan het besluit nemen dat de
leerling, om bevorderd te kunnen worden, het vakkenpakket moet wijzigen.
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Overgangsnormen afdeling vwo klas 4 en 5
Het combinatiecijfer bestaat uit het op helen afgeronde gewogen gemiddelde van de eindcijfers van
godsdienst, anw en ckv. Dit combinatiecijfer telt als één eindcijfer mee.

Bevordering naar het volgende leerjaar
Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan.
A. Bij de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één eindcijfer 5 voor
en de andere twee eindcijfers zijn 6 of hoger.
B. De eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
-

Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Eén eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Eén eindcijfer is een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de
eindcijfers is 6,0 of hoger, of
Twee eindcijfers zijn een 5 en alle andere eindcijfers zijn een 6 of hoger én het
gemiddelde van de eindcijfers is een 6,0 of hoger, of
Eén eindcijfer is een 4 en één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger
én het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger.

C. De afzonderlijke eindcijfers voor de vakken binnen het combinatiecijfer zijn een 4 of hoger.
D. Het vak LO is beoordeeld met voldoende of goed.

Bespreking
Een leerling komt in bespreking voor bevordering als door ophoging van één eindcijfer met 1 punt aan
de vier voorwaarden voor bevordering is voldaan.

Niet bevorderen
In alle andere gevallen is een leerling niet bevorderd.
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Toelatingseisen instroom havo-4 en vwo-5
Criteria voor toelating tot havo-4 voor vmbo leerlingen
a. voor leerlingen van het Ichthus College.
-

De leerling moet in het bezit zijn van een vmbo-tl diploma.
De leerling heeft op het vmbo-tl een extra vak gevolgd en afgerond, waardoor er een pakket is
gevormd dat past binnen de vakken- en profielkeuze van de havo op het Ichthus College.
Een advies van de docentenvergadering naar aanleiding van de examenuitslag waarin de
huiswerkattitude, de motivatie, de houding en het gedrag worden meegenomen. Dit advies
wordt afgegeven door de afdeling vmbo-tl.

De toelatingscommissie (afdelingsdirecteur havo en leerjaarcoördinator havo-4) neemt een besluit
over de toelating.

b. voor leerlingen van buiten het Ichthus College.
-

De leerling moet in het bezit zijn van een vmbo-tl diploma.
De leerling heeft op het vmbo-tl een extra vak gevolgd en afgerond, waardoor er een pakket is
gevormd dat past binnen de vakken- en profielkeuze van de havo op het Ichthus College.
Een toelatingsgesprek met de toelatingscommissie bestaande uit de afdelingsdirecteur havo
en de leerjaarcoördinator havo-4.

De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelating.

Criteria voor toelating tot vwo-5 voor havo leerlingen
a. voor leerlingen van het Ichthus College.
-

De leerling moet in het bezit zijn van een havo diploma.
De leerling heeft op de havo een extra vak gevolgd en afgerond, waardoor er een pakket is
gevormd dat past binnen de vakken- en profielkeuze van het vwo op het Ichthus College.
Als er gedurende de havo geen extra vak is gevolgd dan is een bijspijkerprogramma verplicht.
Zie hiervoor het document ‘Procedure overstappen havo 5 => vwo 5’.
Een toelatingsgesprek met de toelatingscommissie bestaande uit de afdelingsdirecteur vwo en
leerjaarcoördinator vwo-5.

De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelating.

b. voor leerlingen van buiten het Ichthus College.
-

De leerling moet in het bezit zijn van een havo diploma.
De leerling heeft op de havo een extra vak gevolgd en afgerond, waardoor er een pakket is
gevormd dat past binnen de vakken- en profielkeuze van het vwo op het Ichthus College.
Een toelatingsgesprek met de toelatingscommissie bestaande uit de afdelingsdirecteur vwo en
leerjaarcoördinator vwo-5.

De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelating.
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