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Overgangsnormen 3e klas Theoretische Leerweg
In het 3e en 4e leerjaar van de bovenbouw spreken we over een 2-jarige examenperiode. Alle
behaalde resultaten tellen mee voor het examen. De rapporten die in de bovenbouw worden
meegegeven zijn dan ook niet meer dan een tussenstand. Pas aan het einde van het 4e
schooljaar wordt de balans opgemaakt.
Het is goed om op de helft van deze lange periode een tussenbalans op te maken. Dit doen we
aan het einde van het derde jaar. De zak/-slaag regeling zal naast de behaalde resultaten
gelegd worden. Als een leerling op basis van de behaalde cijfers in leerjaar 3 niet aan de
zak/slaagregeling voldoet dan zal deze leerling in de rapportvergadering worden besproken. De
uitkomst van deze bespreking is bindend.
Theoretische leerweg
Een leerling wordt bevorderd naar de 4e klas Theoretische leerweg indien aan
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•
•

Voor het vak Nederlands moet minimaal een vijf worden behaald.
De leerling scoort maximaal twee vijven of maximaal één vier in de gekozen
examenvakken waarbij dan tenminste één zeven is behaald

Overige voorwaarden::
•
•
•

Er mag niet lager gescoord zijn dan een vier voor alle gevolgde vakken.
De praktische opdrachten moeten allen zijn uitgevoerd
De onderdelen die meetellen voor het schoolexamen moeten met een goed of een
voldoende zijn afgesloten.

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling worden
besproken.

Overgangsnormen 3e klas Kaderberoepsgerichte Leerweg (ZW,SDV,BT,VT)
In het 3e en 4e leerjaar van de bovenbouw spreken we over een 2-jarige examenperiode. Alle
behaalde resultaten tellen mee voor het examen. De rapporten die in de bovenbouw worden
meegegeven zijn dan ook niet meer dan een tussenstand. Pas aan het einde van het 4e
schooljaar wordt de balans opgemaakt en wordt de landelijke zak/-slaag regeling losgelaten op
de behaalde resultaten.
Het is goed om op de helft van deze lange periode een tussenbalans op te maken. Dit doen we
aan het einde van het derde jaar. De zak/-slaag regeling zal naast de behaalde resultaten
gelegd worden. Als een leerling op basis van de behaalde cijfers in leerjaar 3 niet aan de
zak/slaagregeling voldoet dan zal deze leerling in de overgangsvergadering worden besproken.
De uitkomst van deze bespreking is bindend.
Een leerling wordt bevorderd naar de 4e klas Kaderberoepsgerichte leerweg indien aan
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

•
•

Voor het vak Nederlands moet minimaal een vijf worden behaald.
De leerling scoort maximaal twee vijven of maximaal één vier in de gekozen
examenvakken waarbij dan tenminste één zeven is behaald

Overige voorwaarden:
•
•
•

Er mag niet lager gescoord zijn dan een 4 voor alle gevolgde vakken.
De praktische opdrachten moeten allen zijn uitgevoerd
De onderdelen die meetellen voor het schoolexamen moeten met een goed of een
voldoende zijn afgesloten.

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling worden
besproken.

Overgangsnormen 3e klas Basis (ZW,SDV, BT, VT)
In het 3e en 4e leerjaar van de bovenbouw spreken we over een 2-jarige examenperiode. Alle
behaalde resultaten tellen mee voor het examen. De rapporten die in de bovenbouw worden
meegegeven zijn dan ook niet meer dan een tussenstand. Pas aan het einde van het 4e
schooljaar wordt de balans opgemaakt en wordt de landelijke zak/-slaag regeling losgelaten op
de behaalde resultaten.
Het is goed om op de helft van deze lange periode een tussenbalans op te maken. Dit doen we
aan het einde van het derde jaar. De zak/-slaag regeling zal naast de behaalde resultaten
gelegd worden. Als een leerling op basis van de behaalde cijfers in leerjaar 3 niet aan de
zak/slaagregeling voldoet dan zal deze leerling in de rapportvergadering worden besproken. De
uitkomst van deze bespreking is bindend.

Een leerling wordt bevorderd naar de 4e klas Basisberoepsgerichte leerweg indien aan
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•
•

Voor het vak Nederlands moet minimaal een vijf worden behaald.
De leerling scoort maximaal twee vijven of maximaal één vier in de gekozen
examenvakken waarbij dan tenminste één zeven is behaald

Overige voorwaarden:
•
•
•

Er mag niet lager gescoord zijn dan een 4 in alle gevolgde vakken.
De praktische opdrachten moeten allen zijn uitgevoerd
De onderdelen die meetellen voor het schoolexamen moeten met een goed of een
voldoende zijn afgesloten.

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling worden
besproken.

