CSG Het Noordik Vroomshoop
Overgangsrichtlijnen vmbo
Schooljaar 2020 – 2021

Algemene regels
•
•
•
•
•

Zitten blijven, op basis van resultaten alleen, is in het eerste leerjaar niet toegestaan.
Twee keer zitten blijven in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde leerweg
is niet toegestaan.
De docentenvergadering beslist aan de hand van vastgestelde overgangsrichtlijnen. Alleen de
aanwezige docenten hebben een stemrecht tijdens de vergadering. (blanco stemmen of onthouden
kan niet).
In die gevallen, waarover de richtlijnen geen uitspraak doen of waarin afgeweken wordt van de
richtlijnen, beslist de vestigingsdirectie.
Herziening van een besluit van de docentenvergadering kan worden aangevraagd door
ouders/verzorgers. Zie hiervoor de revisieprocedure.

•
•

De leerlingen ontvangen 2 keer per jaar een rapport.
Op elk rapport wordt gerapporteerd over de afgelopen periode. Het voortschrijdend gemiddelde
(tussenstand) en het (voorlopige) eindcijfer, wordt vermeld.

•
•
•

In Magister is de voortgang met betrekking tot cijfers altijd in te zien.
Het eindrapport bestaat uit de eindcijfers per vak: de voortschrijdende gemiddelden op het 4 e rapport.
Het puntentotaal is de som van de eindcijfers, naar boven afgerond op een geheel getal.

•

De bevordering gebeurt elk jaar op basis van het eindrapport van dat jaar. Deze richtlijnen betreffen dit
eindrapport.
Elke toets in de leerjaren 1, 2 en 3 die meetelt voor de rapportage krijgt een gewicht van 1, 2 of 3. Een
ander gewicht is niet toegestaan.

•

OVERGANGSRICHTLIJNEN 2018/2019 VAN KLAS 1 vmbo NAAR KLAS 2 vmbo
Dakpan

Puntentotaal van de vakken op
het eindrapport

BB

BK

De docentenvergadering
beslist zonder
overgangsrichtlijnen. De
overgang naar BB2
is een beslissing van de
docentenvergadering.
86 punten of meer (uit 11 vakken)

Bevorderen naar KB 2.

79 punten - 85 punten

Bevorderen naar BB 2 of KB 2
Bij de bespreking geven o.a.
inzicht, tempo en
zelfstandigheid de doorslag.
Bevorderen naar BB 2

78 punten of minder

K/M

Besluit vergadering

97 punten of meer (uit 12 vakken)

94 punten of meer

86 punten - 93 punten

Bevorderen naar KB 2 of MA 2
Bij de bespreking geven o.a.
inzicht, tempo en
zelfstandigheid de doorslag.
Bevorderen naar de KB 2 of
bevorderen naar BB 2.

85 punten of minder

Puntentotaal
Ne, En en Wi
22 of meer
M/H

17 t/m 21

Bespreken voor plaatsing in
HAVO 2, mits ook voldaan
aan de richtlijnen dakpan M/H.
Bij de bespreking geven o.a.
inzicht, tempo en
zelfstandigheid de doorslag.
Bevorderen naar MA 2.

Puntentotaal van
de 12 vakken op
het eindrapport
94 of meer
93 of minder

Besluit vergadering

86 of meer

bevorderen naar MA 2
of havo 2.

85 of minder

Bevorderen naar MA 2 en
eventueel naar KB 2.
Bevorderen naar MA 2 en
eventueel naar KB 2.

16 of minder

2

Bevorderen naar havo 2.
bevorderen naar MA 2
of havo 2.

OVERGANGSRICHTLIJNEN 2018/2019 VAN KLAS 2 vmbo NAAR KLAS 3 vmbo
Aantal minpunten
Besluit vergadering
op het eindrapport

Basisberoepsgerichte leerweg

0 - 5 minpunten

Bevorderen naar basisberoepsgerichte
leerweg klas 3.
Bespreken: Plaatsen in basisberoepsgerichte
leerweg
klas 3 of mogelijkheid
onderzoeken tot plaatsing op school voor
Praktijkonderwijs of afwijzen en plaatsen in BB2
Bevorderen naar kaderberoepsgerichte
leerweg klas 3.

6 of meer minpunten

Kaderberoepsgerichte leerweg

0 t/m 3 minpunten

4 t/m 6 minpunten

bespreken:
•
bevorderen naar kaderberoepsgerichte leerweg klas 3 of
• plaatsing in basisberoepsgerichte
leerweg klas 3
Plaatsen in basisberoepsgerichte leerweg
klas 3.

4 minpunten in de
verplichte vakken*

Mavo

7 of meer minpunten

Plaatsen in basisberoepsgerichte leerweg
klas 3.

113 punten of meer

Bevorderen naar gemengd/ theoretische
leerweg klas 3. Hierbij geven o.a. inzicht,
tempo en zelfstandigheid de doorslag.

0 t/m 3 minpunten

Bevorderen naar mavo
klas 3.

4 t/m 6 minpunten

bespreken:
• bevorderen naar mavo
klas 3 of
• plaatsing in kaderberoepsgerichte
leerweg klas 3.
Plaatsen in kaderberoepsgerichte leerweg
klas 3.

4 minpunten in de
verplichte vakken*

Nota bene

7 of meer minpunten

Plaatsen in kaderberoepsgerichte leerweg
klas 3.

120 punten of meer

Bespreken voor bevorderen naar havo 3.
Hierbij geven o.a. inzicht, tempo en
zelfstandigheid de doorslag.

Bij twijfelgevallen is de beslissing van de docentenvergadering doorslaggevend.
De docentenvergadering bestaat uit de lesgevende docenten,mentor en leerlingcoördinator.
* De verplichte vakken in het vmbo zijn:
•
Nederlands
•
Engels
•
Sectorverplichte vakken
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2018/2019 VAN KLAS 3 vmbo NAAR KLAS 4 vmbo
Aantal minpunten
Besluit vergadering
op het eindrapport
Basisberoepsvoldoen aan de
bevorderen naar BB 4
gerichte leerweg
examennormering en
maximaal 3
minpunten buiten het
examenpakket
bij in totaal maximaal
bespreken:
•
bevorderen naar BB 4 of
5 minpunten
•
afwijzen en plaatsen in BB 3.
in alle overige
•
afwijzen en plaatsen in BB 3
gevallen
Kaderberoepsgerichte leerweg

mavo

voldoen aan de
examennormering en
maximaal 3
minpunten buiten het
examenpakket
bij in totaal maximaal
5 minpunten

bevorderen naar KB 4.

in alle overige
gevallen

plaatsen in BB 4 of
afwijzen en plaatsen in KB 3 of BB 3.

voldoen aan de
examennormering en
niet meer dan 3
minpunten buiten het
pakket
bij in totaal maximaal
5 minpunten

bevorderen naar mavo 4

in alle overige
gevallen

afwijzen en plaatsen in mavo 3 of KB 3

bespreken:
•
bevorderen naar KB 4 of
•
plaatsen in BB 4 of
•
afwijzen en plaatsen in KB 3 of BB 3.

bespreken:
•
bevorderen naar mavo 4 of
•
afwijzen en plaatsen in mavo 3 of
•
afwijzen en plaatsen in KB 3.

Examennormering
(globaal):
Alle examenvakken voldoende

geslaagd

1x 5 en de rest voldoende

geslaagd

2x 5 en de rest voldoende en in ieder geval 1x 7

geslaagd

1x 4 en de rest voldoende en in ieder geval 1x 7

geslaagd
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