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Over naar het volgende leerjaar 

Aan het einde van de schoolloopbaan ligt het diploma te wachten voor onze leerlingen, 
maar voor ze daar zijn moeten ze eerst de andere jaren succesvol doorlopen. In 
leerjaar 1, 2 en 3 zijn er bij het overgangsrapport 3 mogelijkheden: 

-Overgaan naar het volgende jaar (Bevorderingsrapport)

-Besproken worden (Bespreekrapport)

-Blijven zitten in het jaar (Doublurerapport)

Naast de invulling per leerjaar zijn er een aantal algemene afspraken: 

-Een leerling met alle vakken voldoende en een compleet rapport wordt bevorderd tot 
het volgende jaar

-Een Havo advies wordt toegelicht in de bijlage

-Een leerling met een incompleet rapport wordt ten allen tijde besproken

-Een bespreekrapport wordt ingekleurd op basis van het perspectief van de leerling in 
het volgend jaar. Gekeken wordt hierbij onder andere naar: cijfers, gegevens over 
werkhouding, gedrag, zelfstandigheid, absentie en eventuele testgegevens. De 
mentor geeft de week voor de vergadering schriftelijk, in overleg met de teamleider en 
het zorgteam (indien nodig), een onderbouwing over al dan niet overgaan. De 
vakdocenten kunnen vervolgens een afgewogen standpunt innemen over het 
perspectief

-De uitspraak van de docentenvergadering is bindend

-De teamleider leerlingen kan indien hij hier aanleiding toe ziet, een revisievergadering 
beleggen

-Bij doublure geeft de docentenvergadering een onderbouwd advies

-Doubleren in klas 1 gebeurd bij hoge uitzondering. Het is een teken dat het niveau TL 
te hoog is. De leerling moet zich dan ook inschrijven voor een opleiding met
een lager niveau.*

-Doubleren is niet wenselijk, maar kan wegens allerlei omstandigheden plaatsvinden.

-Doubleren voor de 2e keer in hetzelfde leerjaar, of in opéénvolgende jaren 
(bijvoorbeeld 2x klas 2 en dan opnieuw in 3) is een teken dat het niveau TL te hoog is. 
De leerling moet zich inschrijven voor een opleiding met een lager niveau.*

*In geval van bijzondere omstandigheden kan de directeur/bestuurder van deze
afspraken afwijken.



4 
2021-2022 Overgangsnormen leerjaar 1 t/m 3 

Bevorderingsnormen Mavo van leerjaar 1 naar leerjaar 2 

Algemeen 

- De cijfers op het overgangsrapport zijn de gemiddelde cijfers (per vak) van de
repetities, praktische opdrachten en overhoringen.

- Voor de overgang wordt gekeken naar de volgende blokken

Blok 1: ne, fa, du, en, gs, ak, wi, bi 
Blok 2: mu, lo, bte, lef en t.o.v. 

Cijfer 5 = 1 tekort 
Cijfer 4 = 2 tekorten 
Cijfer 3 = 3 tekorten 

Bevorderingsnormen: 

Bevorderen tot Mavo leerjaar 2: 
- alle vakken zijn voldoende of
- 48 punten of meer in blok 1, met maximaal 3 tekorten over de totale lijst

Bespreken voor Mavo leerjaar 2: 
- het rapport is incompleet of
- 44 of 45 punten in blok 1, met maximaal 3 tekorten over de totale lijst

Inschrijven voor een opleiding met een lager niveau (2KBL) 

- 43 punten of minder in blok 1
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Bevorderingsnormen Mavo van leerjaar 2 naar leerjaar 3 

Algemeen 

- De cijfers op het overgangsrapport zijn de gemiddelde cijfers (per vak) 
van de repetities, overhoringen en praktische opdrachten.

- Bij stemming hebben alle vakken (blok 1 & 2) een gelijkwaardige stem

- Voor de overgang wordt gekeken naar de volgende blokken:

Blok 1: ne, en, du, fa, gs, ak, wi, bi, ec, na en sk 
Blok 2: lo, kmu en bte, lef en t.o.v. 

Cijfer 5 = 1 tekort 
Cijfer 4 = 2 tekorten 
Cijfer 3 = 3 tekorten 

Bevorderingsnormen: 

Bevorderen tot Mavo leerjaar 3: 
- alle vakken zijn voldoende of
- 66 punten of meer in blok 1 , met maximaal 3 tekorten over de totale lijst
- het gemiddelde van blok 2 moet minimaal een 6 bedragen en mag niet

meer dan 1 tekort hebben

Bespreken voor Mavo leerjaar 3: 
- het rapport is incompleet
- als een leerling over de eerste 11 vakken een puntentotaal tussen de 63 en

66 punten heeft is deze een bespreekgeval, met maximaal 3 tekorten over de
totale lijst

Doubleren in Mavo leerjaar 2: 
- 62 of minder punten in blok 1 of
- 2 of meer tekorten in blok 2
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Bevorderingsnormen Mavo van leerjaar 3 naar leerjaar 4 

Algemeen 

- De cijfers op het overgangsrapport zijn de gemiddelde cijfers (per vak)
van de repetities, schooltoetsen, deeltoetsen (Ns2) en praktische opdrachten.

- Voor de overgang wordt gekeken naar de vakken in klas 4
Dit omvat de vakken : Ne, En, Lo, de 2 gekozen profielvakken en de 3 overige gekozen 
vakken.

Bevorderingsnormen: 

Bevorderd tot Mavo leerjaar 4: 

- alle vakken die gekozen zijn voor klas 4 zijn voldoende
- er is maximaal één tekort
- of twee tekorten met daarbij minimaal één 7 (afgerond) of hoger in de zeven 

examenvakken en het gemiddelde van de 7 examenvakken groter of gelijk is aan 5,5 
en

- LO, CKV en LOB met een beoordeling ‘Voldoende’ of ‘Goed’ zijn afgesloten
- LO, CKV en LOB tellen niet mee als compensatie mogelijkheid.
- De niet gekozen vakken tellen niet mee maar geven wel advies bij 
Cijfer 5 = 1 tekort 
Cijfer 4 = 2 tekorten 
Cijfer 3 = 3 tekorten 

Bespreken voor Mavo leerjaar 4: 

- het rapport is incompleet
- Er 2 tekorten zijn in de gekozen vakken zonder compensatie, of 3 tekorten in de gekozen 

vakken waarbij de mentor, in overleg met de teamleider en eventueel het 
ondersteuningsteam, om moverende redenen onderbouwt dat het toch een 
overgangsrapport moet worden

Doubleren in leerjaar 3: 

- 3 of meer tekorten
- LO, CKV of LOB zijn onvoldoende afgesloten.
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Eindrapport 

- De niet afgeronde eindcijfers van klas 3 tellen voor 25% mee in het eindcijfer voor 
het Schoolexamen in klas 4. (SE 1)

- Bij het vak LO tellen de cijfers voor 50% mee, dit omdat de lessen LO alleen het 
eerste half jaar in klas 4 gegeven zullen worden, daardoor is het meer in balans.

Slagen of zakken 

-De regeling voor het zakken of slagen is opgenomen in het examenreglement.
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Havo-advies 
 
Leerjaar 1 

Aan het einde van het schooljaar in leerjaar 1 is een overstap mogelijk. Ook leerlingen 
die niet in de kansklas Havo zitten, hebben bij goede resultaten de mogelijkheid om 
naar 2 Havo te gaan. 

Procedure: 

1. In de maand april moeten de cijfers voor de vakken Nederlands, Frans, 
Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en gemiddeld 
8 of meer bedragen. De cijfers voor de andere vakken moeten minimaal een 
7 gemiddeld bedragen. 

2. Daarnaast wordt er aan iedere vakdocent schriftelijk gevraagd of de leerling 
die aan bovenstaande voldoet, geschikt is voor het HAVO. 
Een gewone meerderheid van stemmen betekent een positief advies. 
Bij staking van stemmen beslist de teamleider. 

3. Bij twijfel kan er een Nio-test aangevraagd worden. 

Als bovenstaande gegevens positief zijn, dan kan het kind als het wil naar het Havo. 
Hierop rust geen verplichting! 

Toelichting: 

Alle leerlingen, die aan het gestelde onder 1 voldoen, worden automatisch in de 
procedure voor een HAVO-advies opgenomen. De teamleider stuurt aan de ouders 
van die leerlingen, een advies gebaseerd op de bovenstaande gegevens. 

Leerlingen, die een positief advies voor het HAVO krijgen, kunnen contact 
opnemen met de coördinator van het tweede leerjaar van het HAVO van SG 
Spieringshoek in Schiedam. Met deze school hebben wij afspraken over eventueel 
overstappen. 

Een overstap naar andere scholen in de regio met een HAVO-afdeling is ook 
mogelijk, maar deze scholen beslissen hier pas aan het einde van het jaar over 
en/of nemen soms een extra test af. 

Het door de St.-Jozefmavo schriftelijk uitgebrachte advies moet meegenomen 
worden naar de school voor HAVO bij het eerste gesprek. 

 
 
Leerjaar 2 

In heel uitzonderlijke gevallen kan een leerling eind klas 2 overstappen naar Havo 
klas 3. Helaas zijn de ervaringen teleurstellend, aangezien deze leerlingen een flinke 
achterstand zelfstandig weg moeten werken bij een overstap. De Havo gaat namelijk 
sneller en verwacht meer zelfstandigheid van de leerling. 
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