Doorstroomnormen VWO jaar 4
Uitgangspunten:
1.

2.

3.

4.

De doorstroomregels hebben betrekking op het eindrapport waar behaalde cijfers worden afgerond
op hele punten. Er wordt alleen gekeken naar het eerste getal achter de komma. Een 5.50 wordt
afgerond een 6 maar een 5,49 wordt afgerond een 5.
De vergadering (bestaande uit de docenten die lesgeven aan de betreffende klas en de teamleider die
fungeert als voorzitter) neemt twee besluiten:
A. bevorderen of niet B. in het geval van bevordering: naar welk niveau/leerjaar.
De beslissing van de vergadering is bindend. Revisie is alleen mogelijk als er nieuwe informatie
beschikbaar is of als de procedure niet goed is doorlopen. Een leerling kan alleen in bijzondere
gevallen doubleren, eerst zal gekeken worden of doorstroming naar een andere leerweg een betere
oplossing is.
In bijzondere gevallen kan de directie afwijken van de doorstroomnormen.

Berekening cijfers van de afzonderlijke vakken:
De cijfers worden berekend volgens de weging zoals aangegeven in het Programma van Toetsing en
Afsluiting voor de vakken van het betreffende leerjaar. Deze cijfers staan, met een voortschrijdend
gemiddelde, in de GT - kolom. Aan het eind van het schooljaar vormen de GT cijfers van een vak samen het
jaarcijfer voor dat vak. Dit jaarcijfer staat in de aparte Overgangskolom (OV) en bestaat uit een heel getal.
Vaststelling jaarcijfer in de Overgangskolom (OV):
Als het jaarcijfer in de GT kolom een decimaal bevat, wordt dit cijfer als volgt vastgesteld:
Indien de eerste decimaal na de komma een 4 of lager is, wordt er naar beneden afgerond: 6.4
wordt 6
Indien de eerste decimaal na de komma 5 of hoger is, wordt er naar boven afgerond: 6.5 wordt 7
Een eventuele tweede decimaal wordt afgekapt: 5.49 wordt 5.4, dus 5

Vakken
Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken. De vakken die op het
rapport een cijfer vormen en waarop de doorstromingsnormen betrekking hebben worden onderverdeeld in 3
groepen.
•
•
•

Groep I (kernvakken)
Nederlands
Engels
Wiskunde (A, B of C)

A. Bevorderen of niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groep II (overige vakken)
Aardrijkskunde
Frans
Duits
Geschiedenis
Natuurkunde
Scheikunde
Wi-D
Kunst
Biologie
Economie
Maatschappij wetenschappen
Bedrijfseconomie

•
•
•
•

Groep III (niet CE vakken)
CKV
MA
LO*
ICT*
CKV/MA/PWS geven één
combinatiecijfer

*Handelingsdelen moeten met een
voldoende of goed worden afgesloten.

Doorstroomnormen VWO jaar 4
Is in de bovenbouw H/A gebaseerd op de slaag/zakregeling van het ministerie van onderwijs. (zie bijlage)
Let op: bij de bevordering moet je aan alle 5 de eisen voldoen.
Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je niet bevorderd.
1.Gemiddeld cijfer OV-kolom Je bent bevorder met een:
5,50 of hoger.
2.Kernvakken Je bent bevorderd met:
Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer;
Voor de overige kernvakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen.
De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde (A of B of C).
3.Eindcijfers alle vakken Je bent bevorderd als:
al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je
eindcijfers ten minste 6,0 is;
geen eindcijfer lager is dan een 4.
De rekentoets telt niet mee.
4.Handelingdeel Je bent bevorderd als:
Het vak lichamelijke opvoeding met ‘voldoende’ of ‘goed’ is afgesloten.
B. Indien niet bevorderd naar welk niveau
Hierbij geldt dat de doorstroomvergadering een bindende uitspraak doet over de plaatsingsmogelijkheden. In
4 VWO betekent dat plaatsing in 4 Havo of indien cijfers en het vakkenpakket het toelaten doorstromen naar 5
Havo.

