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OVERGANGSREGELS VAN MAVO-2 NAAR MAVO-3
Er zijn twee clusters van vakken:
Cluster 1: Ne/En/Fa/Du/gs/ak/wi/nse en bvz
Cluster 2: bo/bvo/mu/gd
Een leerling is bevorderd naar mavo-3 als hij/zij:
a.

niet meer dan 4 berekende onvoldoenden heeft in maximaal 3 van de vakken in cluster 1 en voor deze vakken tenminste 55 punten heeft;

b.

voor de vakken Ne, En en wi ten hoogste één 5 heeft (dus geen 4 of lager);

c.

niet meer dan 2 berekende onvoldoenden heeft in cluster 2 en voor deze vakken tenminste 25 punten zijn behaald.

Een leerling die niet aan deze criteria voldoet en voor de vakken onder a. tenminste 52 punten heeft, wordt besproken. De overgangsvergadering
neemt een besluit over de bevordering. Als een leerling niet bevorderd is dan kan de school een dringend advies geven naar een andere leerweg
over te stappen en niet te doubleren in mavo-2.
Voor de tweede keer in één leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren leidt tot verwijzing naar ander onderwijs.
Weging van de onvoldoenden:
5 = 1 onvoldoende
4 = 2 onvoldoenden
3 = 3 onvoldoenden

OVERGANGSREGELS VAN MAVO-3 NAAR MAVO-4
Een leerling is bevorderd naar mavo-4 als hij/zij:
a.

voor Ne, Fa, Du, En, gs, ak, bi, wi, na, sk, ec en mae een voldoende heeft of minstens 61 punten heeft en niet meer
dan 3 berekende onvoldoenden heeft (elke leerling heeft 10 van de 12 vakken, er is één vak van de drie
keuzevakken gekozen, de keuzevakken zijn Fa, ak, na);

b.

voor het vak Nederlands als eindcijfer 5 of meer heeft behaald;

c.

voor bo en gd tenminste een voldoende heeft of minstens 12 punten en ten hoogste 1 berekende onvoldoende heeft in deze vakken;

d.

voor ten hoogste één van de gekozen examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger;

e.

voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan
ten minste één 7 of hoger;

f.

voor de afgesloten examenvakken (mae, kve) minimaal een voldoende heeft behaald.

Een leerling die niet aan deze criteria voldoet en voor de vakken onder a. tenminste 58 punten heeft, wordt besproken. De overgangsvergadering
neemt een besluit over de bevordering. Als een leerling niet bevorderd is dan kan de school een dringend advies geven naar een andere leerweg
over te stappen en niet te doubleren in mavo-3.
Voor de tweede keer in één leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren leidt tot verwijzing naar ander onderwijs.
Weging van de onvoldoenden:
5 = 1 onvoldoende
4 = 2 onvoldoenden
3 = 3 onvoldoenden

