
Overgangsrichtlijnen 2016-2017 

College Zuid 

 
overgang vanuit klas 3 naar klas 4 
 
Een leerling wordt bevorderd van 3 naar 4 als: 

 Het rapport niet meer dan 3 cijfers lager dan 5,5 bevat en 

 de som van de laagste 3 cijfers groter of gelijk aan 15.0 en 

 voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde niet meer dan 1 cijfer lager dan een 6.0 is maar niet lager dan 5.0 is en 

 het cijfer voor de overige gekozen vakken tenminste 5.5 is en, 

 het gemiddelde van de vakken tenminste 6,0 of hoger is (in dit gemiddelde wordt het cijfer voor l.o. niet meegewogen) 
 

Een leerling wordt bevorderd naar niveau lager wanneer: 

 Het rapport niet meer dan 6 cijfers lager dan 5,5 bevat en 

 de som van de laagste 3 cijfers groter of gelijk aan 12.5 is en 

 voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde maximaal 2 cijfers lager dan een 5.5 maar niet lager dan 4.5 zijn. 
In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering. 
 

overgang vanuit de 4e klas 

Een leerling wordt bevorderd vanuit 4 havo naar 5 havo als:  

 Het rapport niet meer dan 2 cijfers lager dan 5,5 bevat, en 

 de som van de laagste 2 cijfers groter of gelijk aan 10,0 is, en 

 er geen cijfer lager dan 4,5 behaald is, en 

 het gemiddelde van de vakken tenminste 6,0 of hoger is (waarbij het cijfer voor rekenvaardigheid niet wordt 
meegerekend) en als aan het handelingsdeel bij Nederlands en de moderne vreemde talen geheel voldaan is en 

 de vakken ckv en lo met een voldoende of goed zijn beoordeeld en 

 voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde niet meer dan 1 cijfer lager dan 5,5 is, maar niet lager dan 4,5. 
 
Een leerling wordt bevorderd vanuit 4 vwo naar 5 vwo als:  

 Het rapport niet meer dan 2 cijfers lager dan 5,5 bevat, en 

 de som van de laagste 2 cijfers groter of gelijk aan 10,0 is, en 

 er geen cijfer lager dan 4,5 behaald is, en 

 het gemiddelde van de vakken tenminste 6,0 of hoger is (waarbij het cijfer voor rekenvaardigheid niet wordt 
meegerekend) en 

 als aan het handelingsdeel bij Nederlands en de moderne vreemde talen geheel voldaan is en 

 de vakken ckv en lo met een voldoende of goed zijn beoordeeld en 

 voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde niet meer dan 1 cijfer lager dan 5,5 is. 
De cijfers voor de vakken ANW, maatschappijleer en KCV worden aan het eind van 4V samengevoegd tot één cijfer dat 
in bovengenoemde overgangsregels meetelt voor de overgang naar 5V. Hierbij telt elk cijfer (afgerond op 1 decimaal) 
even zwaar, het eindcijfer wordt afgerond op 1 decimaal. 

Doubleren en afstroom:  

 Een leerling krijgt het advies om te doubleren op een lager niveau wanneer 

 Voor een of meer van de vakken Engels, Nederlands en wiskunde een cijfer lager dan 4,5 behaald is 

 Voor een of meer van de vakken een cijfer lager dan 4,0 behaald is 

 Het gemiddelde van alle vakken lager is dan een 5,5 (waarbij het cijfer voorrekenvaardigheid niet wordt meegerekend) 

 Het rapport 4 of meer cijfers lager dan 5,5 bevat. 
 

 

 



overgang vanuit de 5e klas 

Een leerling wordt bevorderd vanuit 5 vwo naar 6 vwo als: 
  

 Het rapport niet meer dan 2 cijfers lager dan 5,5 bevat, en 

 de som van de laagste 2 cijfers groter of gelijk aan 10,0 is, en 

 er geen cijfer lager dan 4,5 behaald is, en 

 het gemiddelde van de vakken tenminste 6,0 of hoger is (waarbij het cijfer 

 voor rekenvaardigheid niet wordt meegerekend) en 

 als aan het handelingsdeel bij Nederlands en de moderne vreemde talen geheel voldaan is en 

 de vakken ckv en lo met een voldoende of goed zijn beoordeeld en 

 voor de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde niet meer dan 1 cijfer lager dan 5,5 is. 
De cijfers voor de vakken ANW en maatschappijleer (uit 4V) en KCV worden aan het eind van 5V samengevoegd tot 
één cijfer dat in bovengenoemde overgangsregels meetelt voor de overgang naar 6V. Hierbij telt elk cijfer (afgerond op 1 
decimaal) even zwaar, het eindcijfer wordt afgerond op 1 decimaal. 

 


