
12.1 Overgangsnormering 2017-2018 
Algemeen 

a) In het eerste leerjaar werken de leerlingen met MY learning aan individuele leerdoelen: 
gedifferentieerd per vak, op het hoogste niveau dat de leerling aankan. Een becijferingssysteem past 
hier niet bij. Er is daarom geen overgangsnormering van toepassing in leerjaar 1. Leerlingen die 
werken met MY learning gaan in principe verder met hun leerdoelen in leerjaar 2.  
 

b) De leerling in de overige leerjaren wordt direct bevorderd als hij/zij voldoet aan de 
overgangsnormering zoals hieronder beschreven. Bij deze overgangsnormering worden vakken in 
categorieën ingedeeld waarbij een minimaal gemiddeld cijfer moet worden gescoord. Hierbij kunnen 
er per categorie verliespunten zijn. Bij verliespunten gaan we uit van het afgeronde cijfer: b.v. een 4,5 
of hoger, telt als 5 en is dus 1 verliespunt, een 4,4 telt als 4 dus als 2 verliespunten.  

 
c) Een leerling waarbij het gemiddelde uitkomt tussen 6,0 en 6,5 wordt besproken. De 

rapportvergadering kan in voorkomende gevallen alsnog besluiten tot bevordering van de leerling  als 
cijfers, vaardigheden, werkhouding en/of de resultaten van de cito-metingen hiertoe aanleiding 
geven. In specifieke gevallen kan de rapportvergadering besluiten de leerling te bevorderen, onder 
voorbehoud van een verplichte en voldoende uitvoering van een taak of taken. 

 
d) Leerlingen die niet voldoen aan deze overgangsnormering, blijven zitten.  

 
Uitgangspunten 
Wij beoordelen de cijfers op 1 decimaal achter de komma waarbij wij de vakken in 3 categorieën indelen: 

 Theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde, wereldoriëntatie, biologie, science, economie en Duits 

 Praktijkvakken: techniek, handvaardigheid, lichamelijke oefening en CKV 

 Kernvakken (4): Nederlands, Engels en voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 
Dienstverlening en Producten twee van de volgende keuzevakken: wiskunde, biologie en/of economie.  
Bij mavo zijn er kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en  
Sector Techniek:   science 

 Sector Zorg en Welzijn:  biologie  
 Sector Economie:  economie 

 Overige vakken: Rekenen en taalplus zijn zgn. ondersteuningsvakken. Zij vallen buiten de berekening 
van de  overgangsnormering. Het vak MY future moet met minimaal een V (voldoende) worden 
afgerond.  

 
Overgangsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3 

 Theorievakken: gemiddeld minimaal een (niet afgeronde) 6,5 met maximaal 2 verliespunten. 

 Praktijkvakken: gemiddeld minimaal een (niet afgeronde) 6,0. 

 Kernvakken: gemiddeld een (niet afgeronde) 6,5 
met maximaal 1 verliespunt. 

 
Leerlingen uit de 2B worden bevorderd naar 3B als aan de bovengenoemde eisen op B-cijfers voldaan wordt. 
Leerlingen uit de 2K worden bevorderd naar 3K als aan de bovengenoemde eisen op K-cijfers voldaan wordt. 
Leerlingen uit de 2M worden bevorderd naar 3M als aan de bovengenoemde eisen op M-cijfers voldaan wordt. 
 
Overgangsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4 

 D&P (basis en kader): minimaal een (niet afgeronde) 6,0  
 Beschermde vakken: ieder vak minimaal een afgeronde 6,0. 

De beschermde vakken zijn CKV(af te sluiten in leerjaar 3), lichamelijke oefening en maatschappijleer 

 Kernvakken: gemiddeld een (niet afgeronde) 6,5 met maximaal 2 verliespunt. 

 Bij overgang van 3 naar 4 mavo geldt als extra bepaling voor alle examenvakken samen: gemiddeld 
een (niet afgeronde) 6,5 met maximaal 3 verliespunten. 



 
Voor doorstroming van leerjaar 2 of 3 naar LWT geldt dat het perspectief bij het vak Nederlands uitzicht moet 
bieden op een 6 bij het SE(schoolexamen). D&P moet bij het eindexamen minimaal met een niet afgeronde 6 
worden afgesloten. Daarom zal een positief advies van de rapportvergadering nodig zijn, als een leerling LWT 
wil gaan doen. 
  
 
12.2 Herkansing van toetsen op MY college 
Ook dit schooljaar willen we leerlingen de mogelijkheid bieden om enkele toetsen te herkansen. Dit doen we 
omdat we zo leerlingen meer verantwoordelijkheid willen geven / betrekken bij de bepaling van de 
rapportcijfers en de daarmee samenhangende overgang en/of leerwegdeterminatie. Bovendien denken we 
door verruiming van de herkansing, de invloed op het eindcijfer te vergroten. Door aanpassingen in het PTA zal 
het de vakgroep zijn die bepaalt welke toets en hoeveel(maximaal 2 per periode) (PTA)toetsen er herkanst 
kunnen worden. 
Hoe ziet de herkansingsregeling eruit? 
Iedere leerling, van leerjaar 2 - 4 (leerjaar 1 kent geen becijfering) krijgt twee keer per jaar de mogelijkheid om 
(per herkansingsmogelijkheid) maximaal 2 toetsen(over alle vakken gerekend, dus maximaal 4 toetsen per jaar) 
te herkansen. De eerder behaalde toetscijfers hoeven niet noodzakelijkerwijs onvoldoende te zijn. Ook 
verbetering van een cijfer(en daarmee bijvoorbeeld net wel naar mavo/kader kunnen) behoort tot de 
mogelijkheden.  
Individuele afspraken met leerlingen om toetsen te herkansen mogen in principe niet meer gemaakt worden 
(behoudens bijzondere gevallen). Dit om oneerlijkheid en willekeur te voorkomen. 

 

 


