Overgangsnormen

van klas VSO2 naar klas VSO3
In klas VSO2 worden de volgende leervakken gegeven:
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde,
aardrijkskunde, geschiedenis, en economie. Dit geldt voor het niveau
VMBOb, VMBOt en Havo.
Het niveau van de leerlingen bij de start van het schooljaar wordt bepaald
door de resultaten van het vorig jaar en door dossieranalyse (inclusief CITO
uitslagen) aangevuld met het advies van de leerkracht.
De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn de hoofdvakken, in deze
vakken wordt in elke sector/profiel examen gedaan. In de volgende tekst
wordt gesproken over het vakkenpakket. Bedoeld wordt hier het
vakkenpakket dat de leerling heeft gekozen om in het derde jaar (bij Havo
ook nog vierde jaar) aan te werken en vervolgens examen in te doen. Zie
hiervoor: notitie vakkenpakket.
Overgangsnormen:
De leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar van het zelfde
niveau:
- De leerling moet voor elk vak minimaal 80% van het jaarprogramma
uitgewerkt hebben. Het eindcijfer moet voor elk leervak van het
vakkenpakket minimaal een 6 zijn.
- De leerling heeft 100% van het jaarprogramma uitgewerkt. Er mogen
twee tekorten (twee maal een 5 of één maal een 4) zijn in de
eindcijfers. Echter: in een vak van het vakkenpakket mag slechts 1
onvoldoende (één vijf) zijn. Het gemiddelde cijfer van de leervakken is
echter altijd minimaal een 6. De tekorten moeten dus gecompenseerd
worden.
De leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar van een hoger
niveau:
- De leerling heeft 100% van het jaarprogramma uitgewerkt.
- De leerling heeft voor elk vak een voldoende, met een gemiddeld cijfer
van minimaal 7,5.
- De leerling heeft tijd over in het jaarprogramma en heeft voor alle
vakken van het vakkenpakket (minimaal twee toetsen per vak) toetsen
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gemaakt op het hogere niveau. Deze toetsen moeten minimaal
voldoende gescoord zijn.
De leerling moet wat betreft werkhouding minimaal voldoende scoren
op het eindrapport.

De leerling wordt voorwaardelijk bevorderd naar het volgende leerjaar van
het zelfde niveau:
- De leerling voldoet met 1 vak niet aan de 80% regel, terwijl het
eindcijfer voor elk leervak minimaal een 6 is. De leerling krijgt voor dit
vak een extra taak mee om in de zomervakantie aan te werken. De
leerling moet deze taak laten zien (op een vooraf afgesproken tijdstip)
in de laatste week van de zomervakantie aan de mentor van het
vorige schooljaar. Op deze terugkomdag maakt de leerling ook een
toets over deze lesstof. Zijn de taak en de toets voldoende gemaakt
dan is de leerling alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar.
- De leerling heeft 100% van het jaarprogramma uitgewerkt. Er is echter
één tekort teveel. De leerling krijgt voor dit vak een extra taak mee om
in de zomervakantie aan te werken. De leerling moet deze taak laten
zien (op een vooraf afgesproken tijdstip) in de laatste week van de
zomervakantie aan de mentor van het vorige schooljaar. Op deze
terugkomdag maakt de leerling ook een toets over deze lesstof. Zijn de
taak en de toets voldoende gemaakt dan is de leerling alsnog
bevorderd naar het volgende schooljaar.

De Commissie voor de Begeleiding heeft de eindverantwoording en heeft bij
twijfelgevallen altijd de doorslaggevende stem.
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