
Algemene bepalingen bij de overgangsrichtlijnen             2019-2020  

 Bij de overgang kijken we naar de rapportcijfers in periode 2, deze worden langs de 

aangepaste overgangsrichtlijnen van de betreffende afdeling gelegd.  

 Naast de cijfers uit periode 2 tellen de inzet en het ingeleverde werk uit periode 3 en 4 mee. 

Aangezien de cijfers in deze periode minder betrouwbaar zijn, wordt deze weergegeven met 

een o (onvoldoende), v (voldoende) of g (goed) per vak aan het einde van de 

cijferkolommen. De behaalde cijfers blijven gewoon zichtbaar. Ook deze kolom wordt langs 

de overgangsrichtlijnen van de betreffende afdeling gelegd. In de laatste weken functioneert 

deze kolom met o en v als een ‘thermometer’ voor de inzet van de leerlingen, hij kan 

tussentijds aangepast worden als de inzet van een leerling verbetert of verslechtert. Dit om 

de leerlingen aan het werk te houden.  

 Deze kolommen worden 13, 14, 15 mei ingevuld door alle vakdocenten. De teamleider 

vergadert met de mentoren en decaan en maakt een tussenstand op. De mentor spreekt 

leerlingen en ouders z.s.m., zodat er nog reparatie mogelijk is. Er ontstaan na het opmaken 

van de tussenstand in de week van 13 mei verschillende categorieën van leerlingen die een 

eigen aanpak krijgen in de laatste lesweken. 

Het gaat goed, zo doorgaan tot het einde van het jaar 
Leerlingen die met de cijfers van periode 1, 2 en de voldoendes uit de inzet kolommen van 
periode 3, 4 op overgang staan. Als zij aan het werk blijven, blijft de kolom met inzet 
voldoende en gaan zij dus over aan het einde van het jaar. 

 
Reparatieplan op maat, faciliteren met ondersteuning op school 

 Leerlingen die met de cijfers van periode 1, 2 op overgang staan, maar die te veel 
onvoldoendes hebben staan bij de inzet uit periode 3 en 4.  

 Leerlingen die met de cijfers van periode 1, 2 niet op overgang staan, maar die in 
periode 3 en 4 grotendeels voldoende staan.  

 Leerlingen die over de hele linie in de bespreekzone zitten. 
 

De vakdocenten geven via ‘google forms’ aan wat deze leerling nog moet doen om op een 
voldoende te komen. De docent geeft een realistische reparatiemogelijkheid. Dit kan zijn iets 
uit periode 1, 2 inhalen over herkansen, het niet gemaakte werk uit periode 3, 4 alsnog 
inleveren / de meest belangrijke opdrachten alsnog inleveren / een vervangende opdracht. 
De mentor maakt met ouder en leerling een plan van aanpak in een mentorgesprek en 
monitort met de vakdocent de voortgang. Deze leerlingen kunnen op maat op school 
werken aan het reparatieplan.  

 
Geen kans op succes bij doorstromen naar het volgende leerjaar 
Leerlingen waarvan nu op basis van het hele beeld duidelijk is dat overgaan niet haalbaar is. 
De teamleider en mentor gaan z.s.m. in gesprek met leerling en ouders.  

 
 Aan het einde van het jaar geven alle docenten een eindoordeel of het hele vak voldoende is 

afgesloten voor dit jaar in een extra kolom met de eindoordelen: o (onvoldoende), v 

(voldoende) of g (goed).  

 Een overgangscommissie bestaande uit de teamleider, de mentoren van de afdeling en de 

decaan nemen aan het einde van het jaar de overgangsbesluiten aan de hand van de per 

afdeling aangepaste overgangsrichtlijnen. Daarnaast wegen de omstandigheden mee, 

waarbij het uitgangspunt is: kansen bieden en maatwerk waar mogelijk.  

  



Aangepaste overgangsrichtlijn klas 1, 2                                 2019-2020 
 

 De overgangsrichtlijnen zoals wij die hebben in klas 1, 2 worden op een coulante 
wijze gehanteerd.  

 Er wordt gekeken naar de rapportcijfers in periode 2, deze worden langs de onderstaande 
richtlijnen gelegd. 

 Daarnaast wordt gekeken naar het eindoordeel van de docent in de kolom o/v/g.  

 

één minpunt + 

twee minpunten + 

twee minpunten voor Nederlands / Wiskunde / Engels  0 

drie minpunten  0 

drie minpunten voor Nederlands / Wiskunde / Engels  - 

vier minpunten  - 

vier minpunten in 2 mavo* 0 

+ bevorderd 0 bespreekgeval – afgewezen  
 

minpunten 
cijfer 3 = 3 minpunten 
cijfer 4 = 2 minpunten 
cijfer 5 = 1 minpunt 
cijfer 6 = geen minpunt 

 
Bij leerlingen in de bespreekzone wordt gekeken naar onderstaande zaken:  

 Bij een bespreekgeval kunnen bijzondere omstandigheden, vooruitgang in met name 
de laatste periode en andere argumenten in overweging worden genomen. 

 *Aanvulling voor 2 mavo: vakken die leerlingen niet meenemen naar leerjaar 3 
worden niet meegeteld voor de overgang. 

 
Situatie 1 
Stond een leerling op het tweede rapport op bevorderen (of bespreken...) dan mag de 
leerling in het volgende leerjaar starten. Behalve wanneer de leerling aantoonbaar en voor 
meerdere vakken een wanprestatie heeft geleverd gedurende de thuisonderwijsperiode. 
 
Situatie 2 
Stond een leerling op het tweede rapport op doubleren dan wordt er gekeken wat het 
resultaat is aan het einde van het schooljaar. Het wordt voor vakdocenten mogelijk om als 
eindoordeel een voldoende te geven voor hun vak.  
 

Doubleren, afstromen, uitstromen, opstromen 
Uitstroom wordt dit jaar tot een minimum beperkt. Leerlingen die moeten afstromen 
kunnen als de omstandigheden daar om vragen ook doubleren. Leerlingen mogen 
opstromen op basis van de resultaten op het tweede rapport en op voorspraak van 
vakdocenten. 
 
 

  



Aangepaste overgangsrichtlijn klas 1, 2  TTO                        2019-2020 
 

TTO overgangsrichtlijn klas 1 en 2 VWO 

 Bij 4 minpunten overgang naar volgende leerjaar mogelijk in reguliere VWO-klas 

(zonder TTO). 

 Bij 5 of 6 minpunten overgang naar volgende leerjaar mogelijk in HAVO TTO-klas of 

reguliere HAVO-klas (zonder TTO). 

 Bij 7 of 8 minpunten overgang naar volgende leerjaar in reguliere HAVO-klas (zonder 

TTO). 

 Bij 9 of meer minpunten overgang naar volgend leerjaar in een MAVO-klas. 

 

TTO overgangsrichtlijn klas 1 en 2 HAVO  

 Bij 3 tekortpunten bespreken of overgang naar volgend leerjaar in een HAVO TTO-

klas mogelijk is, anders in een reguliere HAVO-klas (zonder TTO). 

 Bij 4 t/m 6 minpunten overgang naar een volgend leerjaar mogelijk in een reguliere 

HAVO-klas.  

 Bij 7 of meer minpunten overgang naar een volgend leerjaar in een MAVO-klas. 

 

In alle gevallen worden de beoordelingen over Commitment to English die op het rapport staan 

meegenomen in de afweging van de overgangsvergadering.   



Aangepaste overgangsrichtlijn  3 HAVO naar 4 HAVO       2019-2020 
      3 VWO naar 4 VWO  
 

 Bij de overgang wordt gekeken naar de gekozen CE-vakken en de kernvakken. Als de 
leerling daarmee voldoet aan de overgangsrichtlijn dan is de leerling over naar het 
volgende leerjaar.  

 Er wordt  gekeken naar de rapportcijfers in periode 2, deze worden langs de onderstaande 
richtlijnen gelegd. 

 Daarnaast wordt gekeken naar het eindoordeel van de docent in de kolom o/v/g.  

 
Minpunten in 
NE, EN en WI 

Minpunten in te 
kiezen CE-vakken 

0 compensatie- 
punten 
  

1 compensatie- 
punt 

2 compensatie- 
punten 

0 minpunten 0 minpunten + + + 

0 minpunten 1 minpunt 0 + + 

0 minpunten 2 minpunten 0 0 0 

1 minpunt 0 minpunten  0 + + 

1 minpunt  1 minpunt  0 0 0 

2 minpunten  0 minpunten  - - - 

+ bevorderd 0 bespreekgeval – afgewezen 
 

compensatiepunten    minpunten 
cijfer 9 = 3 compensatiepunten   cijfer 3 = 3 minpunten 
cijfer 8 = 2 compensatiepunten   cijfer 4 = 2 minpunten 
cijfer 7 = 1 compensatiepunt    cijfer 5 = 1 minpunt 
cijfer 6 = geen compensatiepunt  cijfer 6 = geen minpunt 

 
Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

 Je mag maximaal één 5 hebben bij de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde.  

 De compensatie moet aanwezig zijn in de categorie waarin de minpunten zich bevinden. 

 LO telt niet mee als compensatiepunt, Beeldende Vorming telt alleen mee als 
compensatiepunt als het vak Tekenen gekozen wordt.  

 Het vereiste gemiddelde van een 6,5 voor de bèta vakken komt dit jaar te vervallen. 
 

Bij leerlingen in de bespreekzone wordt gekeken naar onderstaande zaken:  

 De inzet in de periode van thuisonderwijs en  de resultaten in deze periode. 

 Compensatiepunten in de niet-gekozen vakken. 
 Persoonlijke omstandigheden van de leerling. 

 
  



 

Aangepaste overgangsrichtlijn 3 MAVO naar 4 MAVO     2019-2020 

 

 Bij de overgang wordt gekeken naar de gekozen CE-vakken, de kernvakken en het extra 
gevolgde vak. Er wordt  gekeken naar de rapportcijfers in periode 2, deze worden langs de 
onderstaande richtlijnen gelegd. 

 Daarnaast wordt gekeken naar het eindoordeel van de docent in de kolom o/v/g.  

 De overgangsrichtlijn volgt de zak-/slaagregeling uit 4 MAVO. Op het extra gevolgde vak kán 
bij een onvoldoende een duim gelegd worden, de leerling kan dat vak dan niet in 4 MAVO 
kiezen.  
 

cijfer 
gekozen CE-
vakken 

0 compensatiepunten  
in gekozen CE-vakken  
 

1 compensatiepunt  in 
gekozen CE-vakken  
 

2 compensatiepunten  in 
gekozen CE-vakken  
 

1 minpunt  
 

+ + + 

2 minpunten 
 

0 + + 

3 minpunten - 
 

0 met * 0 met * 

+ bevorderd 0 bespreekgeval - afgewezen 
 
compensatiepunten    minpunten 
cijfer 9 = 3 compensatiepunten   cijfer 3 = 3 minpunten 
cijfer 8 = 2 compensatiepunten   cijfer 4 = 2 minpunten 
cijfer 7 = 1 compensatiepunt    cijfer 5 = 1 minpunt 
cijfer 6 = geen compensatiepunt  cijfer 6 = geen minpunt 

 
 
Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

 LO telt niet mee als compensatiepunt. 

 CKV moet met een voldoende afgerond zijn. 

 Kernvakkenregel: Nederlands moet minimaal een 5 zijn. 

 De PTA onderdelen die meetellen in 4 MAVO zijn afgerond: 
Engels: boektoets en spreekvaardigheid; bij Biologie als gekozen CE-vak: practicummap. 

 
Bij leerlingen in de bespreekzone wordt gekeken naar onderstaande zaken:  

 Werkhouding, online zichtbaarheid, inzet. 

 Persoonlijke omstandigheden van de leerling. 

 De prognose van de vakdocenten met betrekking tot het mogelijk te halen eindcijfer in 4 
MAVO. 

 Compensatiepunten in de niet-gekozen vakken (Godsdienst telt mee als mogelijk 
compensatiepunt). 

 
Uit- en afstroom zijn dit jaar niet mogelijk 
Leerlingen doubleren ook bij 7 of meer tekortpunten. Bij een tweede doublure wordt met leerling en 
ouders uitgestelde uitstroom naar MBO-I in januari 2021 besproken.  
 
*Vakherkansing: Toets over de essentiële stof voor 4 MAVO van het betreffende vak, bij voldoende 
wordt het rapport cijfer in periode 2 vervangen door dit cijfer en komt de kolom periode 3 en 4 op 
een voldoende. 
  



Aangepaste overgangsrichtlijn 4 HAVO naar 5 HAVO      2019-2020 
      4 VWO naar 5 VWO 

5 VWO naar 6 VWO 
 

 Er wordt  gekeken naar de rapportcijfers in periode 2, deze worden langs de onderstaande 
richtlijnen gelegd. 

 Daarnaast wordt gekeken naar het eindoordeel van de docent in de kolom o/v/g.  
 

Algemeen  Onvoldoende Compensatie Compensatie Compensatie Compensatie 

  0 1 2 3 of meer 

1 tekort 5 + + + + 

      

2 tekort 5+5 0 0 + + 

4 0 0 + + 

      

3 tekort 5+5+5 0 0 0 + 

4+5 0 0 0 + 

3 0 0 0 0 

      

4 tekort of 
meer 

 - - 0 0 

     

+ bevorderd 0 bespreekgeval - afgewezen 
 
compensatiepunten    minpunten 
cijfer 9 = 3 compensatiepunten   cijfer 3 = 3 minpunten 
cijfer 8 = 2 compensatiepunten   cijfer 4 = 2 minpunten 
cijfer 7 = 1 compensatiepunt    cijfer 5 = 1 minpunt 
cijfer 6 = geen compensatiepunt  cijfer 6 = geen minpunt 

 
Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

 De kernvakkenregel: bij 2 x 5 of 1 x 4 bij Nederlands, Engels en Wiskunde is de leerling een 
bespreekgeval, ongeacht het aantal compensatiepunten.  

 Voor de compensatie van tekortpunten tellen de cijfers voor de vakken LO en Godsdienst 
niet mee. Deze vakken moeten voldoende worden afgesloten.  

 Het cijfer maatschappijleer en CKV zijn cijfers die als gemiddelde meetellen bij het bepalen 
van het aantal minpunten en het aantal compensatiepunten. Deze cijfers mogen niet lager 
zijn dan een 4, omdat ze samen met het PWS deel uit maken van het combinatiecijfer, 
waarvan de afzonderlijke cijfers nooit lager dan een 4 mogen zijn.  

 
Bij leerlingen in de bespreekzone wordt gekeken naar onderstaande zaken:  

 Werkhouding, online zichtbaarheid, inzet en kwaliteit. 

 De prognose van de lesgevende docenten: kansrijk vs kansloos volgend jaar, gebaseerd op 
de intellectuele mogelijkheden van de leerling. 

 Persoonlijke omstandigheden van de leerling. 

 Schoolloopbaan van de leerling. 

 Welke (profiel)vakken zijn op dit moment onvoldoende. 
 
 
 

 
 


