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Algemene regels 

 
 Zitten blijven in het eerste leerjaar is 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. 

  

 Op elk rapport wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, het voortschrijdend 

gemiddelde. Het (voorlopige) eindcijfer, wordt vermeld. 

De leerlingen van de bovenbouw ontvangen alleen een eindrapport. De resultaten 

zijn voor ouders en leerlingen continu zichtbaar op Magister. 

 Het eindrapport bestaat uit de eindcijfers per vak: de voortschrijdende gemiddelden 

op het 4e 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. 

De 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vastgesteld tijdens de MR-vergadering d.d. 21 september 2020
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020/2021  

VAN KLAS 1 HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM  

NAAR KLAS 2 HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM 

 

 

Dakpan 

 

Puntentotaal 

Ne, En en Wi 

Puntentotaal van 13 

vakken op het 

eindrapport 

Besluit vergadering 

 

Gym 

 

22 of meer 98 of meer  bevorderen naar gymnasium 2 

97 of minder bevorderen naar havo 2, 

atheneum 2 of gymnasium 2 

17 t/m 21 93 of meer 

 

bevorderen naar havo 2, 

atheneum 2 of gymnasium 2 

92 of minder 

 

bevorderen naar atheneum 2 

of havo 2 

 

16 of minder  Bevorderen naar havo 2 

Dakpan 

 

Puntentotaal 

Ne, En en Wi 

Puntentotaal van 12 

vakken op het 

eindrapport 

Besluit vergadering 

 

H/V 

 

22 of meer 94 of meer 

 

Bevorderen naar atheneum 2 

of gymnasium 2 

93 of minder bevorderen naar havo 2, 

atheneum 2 of gymnasium 2  

17 t/m 21 86 of meer 

 

bevorderen naar havo 2 of 

atheneum 2  

85 of minder bevorderen naar mavo 2 of 

havo 2 

16 of minder  Bevorderen naar mavo 2 

Dakpan 

 

Puntentotaal 

Ne, En en Wi 

Puntentotaal van 12 

vakken op het 

eindrapport 

Besluit vergadering 

 

 

M/H 

22 of meer 94 of meer Bevorderen naar havo 2 

93 of minder bevorderen naar mavo 2 of 

havo 2 

17 t/m 21 86 of meer 

 

bevorderen naar mavo of  

havo 2 

85 of minder Bevorderen naar mavo 2 en 

eventueel naar VMBO-kader 2 

16 of minder  Bevorderen naar  

VMBO-kader 2 

 

Het is in de gymnasiumbrugklas niet mogelijk het vak Latijn vervroegd af te sluiten en 

over te stappen naar een HV-dakpanklas. 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020/2021 
VAN KLAS 2 HAVO, NAAR KLAS 3 HAVO 
  

  
Voor de compensatie van minpunten tellen de cijfers voor de vakken godsdienst, 

lichamelijke oefening en Drama niet mee.  
Voor het totale aantal minpunten tellen deze vakken wel mee. 
  
  
Betekenis van de symbolen en  
berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+          =  bevorderd 
O          =  bespreken 
-           =  afgewezen 
  
Bij de telling staat een 
1          voor vijf minpunten 
2          voor vier minpunten 
3          voor drie minpunten 
4          voor twee minpunten 
5          voor één minpunt 
7          voor één compensatiepunt 
8          voor twee compensatiepunten 
9          voor drie compensatiepunten 
10        voor vier compensatiepunten 
  

  
  

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 
Onvoldoende(s) 

Compensatie 
+ 0 

Compensatie 
+ 1 

Compensatie 
+ 2 of meer 

Twee 

minpunten  
maximaal 

één 

(5+5) + + + 

(4) + + + 

Drie 

minpunten  
maximaal 

één 

(5+5+5) – O O 

(4+5) – O O 

(3) O + + 

Vier of 

meer 

minpunten 

  
  
  

  – – – 

  
twee of 

meer 
  – – – 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020-2021  

VAN KLAS 2 ATHENEUM/GYMNASIUM NAAR KLAS 3 ATHENEUM/GYMNASIUM 

 

 

Voor de compensatie van minpunten tellen de cijfers voor de vakken godsdienst en 

lichamelijke oefening niet mee.  Voor het totale aantal minpunten tellen deze vakken wel 

mee. 
 

Het is op het gymnasium niet mogelijk om de vakken Grieks en Latijn in de loop van het 

schooljaar vervroegd af te sluiten.   

 

Ook voor de overgang van leerlingen van 2 gymnasium naar 3 atheneum gebruiken we 

de bovenstaande tabel en rekenregels. Daarbij gelden de volgende twee aanvullende 

regels: 

- de cijfers van Grieks en Latijn tellen niet mee bij het bepalen van het aantal 

minpunten in de richtlijnentabel 

- de cijfers van Grieks en Latijn zijn samen opgeteld minstens 8 punten. 

 
Betekenis van de symbolen en  
berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+ =  bevorderd 
O   =  bespreken 
-     =  afgewezen 
 
Bij de telling staat een 
1   voor vijf minpunten 
2    voor vier minpunten 
3    voor drie minpunten 
4    voor twee minpunten 
5    voor één minpunt 
7    voor één compensatiepunt 
8    voor twee compensatiepunten 
9    voor drie compensatiepunten 
10  voor vier compensatiepunten 

  

 

 

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 

Onvoldoende(s) 
Compensatie 

+ 0 

Compensatie 

+ 1 

Compensatie 

+ 2 of meer 

Twee 

minpunten  

maximaal 

één 

(5+5) + + + 

(4) + + + 

Drie 

minpunten  

maximaal 

één 

(5+5+5) – O O 

(4+5) – O O 

(3) O + + 

Vier of 

meer 

minpunten 

 

 

 

 – – – 

 
twee of 

meer 
 – – – 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020-2021  

VAN KLAS 3 ATHENEUM/GYMNASIUM NAAR KLAS 4 ATHENEUM/GYMNASIUM 

 

 

 

Voor de compensatie van minpunten tellen de cijfers voor de vakken godsdienst en 

lichamelijke oefening niet mee.  Voor het totale aantal minpunten tellen deze vakken wel 

mee. 
 

Het is op het gymnasium niet mogelijk om de vakken Grieks en Latijn in de loop van het 

schooljaar vervroegd af te sluiten.   

 

Ook voor de overgang van leerlingen van 3 gymnasium naar 4 atheneum gebruiken we 

de bovenstaande tabel en rekenregels. Daarbij gelden de volgende twee aanvullende 

regels: 

- de cijfers van Grieks en Latijn tellen niet mee bij het bepalen van het aantal 

minpunten in de richtlijnentabel 

- de cijfers van Grieks en Latijn zijn samen opgeteld minstens 8 punten 

 

Vakdocenten brengen in de loop van het schooljaar een profieladvies uit per vak (een 

zogenaamd vakadvies). Wanneer een leerling meer dan 1 negatief vakadvies heeft en 

een cijfer lager dan een 6,5 voor een profielvak met een negatief vakadvies staat, kan 

tijdens de begeleidingsvergadering in periode 3 een blokkade worden opgelegd in 

bescherming van de leerling. De leerling krijgt dan een advies van de vergadering om 

een ander profiel te kiezen of af te stromen naar havo 4.  

 
Betekenis van de symbolen en berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+ =  bevorderd 
O   =  bespreken 

-     =  afgewezen 
 
Bij de telling staat een 
1    voor vijf minpunten 
2    voor vier minpunten 
3   voor drie minpunten 
4    voor twee minpunten 
5    voor één minpunt 
7    voor één compensatiepunt 
8    voor twee compensatiepunten 
9    voor drie compensatiepunten 
10  voor vier compensatiepunten 

 

 

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 

Onvoldoende(s) 
Compensatie 

+ 0 

Compensatie 

+ 1 

Compensatie 

+ 2 of meer 

Twee 

minpunten  

maximaal 

één 

(5+5) + + + 

(4) + + + 

Drie 

minpunten  

maximaal 

één 

(5+5+5) – O O 

(4+5) – O O 

(3) O + + 

Vier of 

meer 

minpunten 

 

 

 

 – – – 

 
twee of 

meer 
 – – – 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020-2021 

VAN KLAS 3 HAVO NAAR KLAS 4 HAVO 

 

Voor de compensatie van minpunten tellen de cijfers voor de vakken godsdienst, 

lichamelijke oefening niet mee.  Voor het totale aantal minpunten tellen deze vakken wel 

mee. 
 

Voor de overgang van havo 3 naar havo 4 geldt dat Wiskunde een keuzevak is. Dat 

betekent dat het cijfer in elk geval meetelt bij de bepaling van de overgang in de kolom 

minpunten in Ne, En en Wi. Wordt het vak wiskunde gekozen dan telt het cijfer ook 

mee in de kolom minpunten in te kiezen CE-vakken. 
 

Omdat bij de overgang gewerkt wordt met minpunten in de te kiezen CE-vakken wordt 

een  profielwijziging aan het begin van het schooljaar havo 4 niet zomaar toegestaan. 

Een profielwijziging kan alleen wanneer de leerling voor het nieuwe profiel ook voldoet 

aan de overgangsrichtlijnen van klas 3 naar klas 4. 
 

 
Betekenis van de symbolen en berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+ =  bevorderd 
O   =  bespreken 
-     =  afgewezen 
 
Bij de telling staat een 
1    voor vijf minpunten 
2    voor vier minpunten 
3   voor drie minpunten 

4    voor twee minpunten 
5    voor één minpunt 
7    voor één compensatiepunt 
8    voor twee compensatiepunten 
9    voor drie compensatiepunten 
10  voor vier compensatiepunten 

 

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 

Minpunten 

in te kiezen 

CE-vakken 

Compensatie 

+ 0 

Compensatie 

+ 1 

Compensatie 

+ 2 of meer 

Eén 

minpunt 

(5) 

 

maximaal 

één 

geen + + + 

één + + + 

Twee 

minpunten 

(5+5) (4)  

maximaal 

éen 

geen + + + 

één + + + 

twee - O O 

Drie 

minpunten 

(5+5+5) 

(4+5) (3)  

maximaal 

éen 

één O + + 

twee - – O 

drie – – - 

Vier of 

meer 

minpunten 

 

 

 

 – – – 

 
twee of 

meer 
 – – – 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020/2021 

VAN KLAS 4 HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM  

NAAR KLAS 5 HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM 
 
Van gymnasium 4 naar gymnasium 5 

Van atheneum 4 naar atheneum 5 
  

 

 

Voor de bepaling van het aantal minpunten en de compensatie van minpunten tellen de 

cijfers voor het vak lichamelijke oefening niet mee. Het vak lichamelijke opvoeding moet 

met minimaal een voldoende worden afgesloten. 

 

Het gemiddelde van de cijfers van godsdienst, maatschappijleer en CKV is één 

combinatiecijfer, dat meetelt bij het bepalen van het aantal minpunten en het aantal 

compensatiepunten in de richtlijnentabel. 

De afzonderlijke cijfers van de vakken van het combinatiecijfer mogen niet lager zijn dan 

een 4. 

 

Op de internetsite van de Noordikslaan staan de actuele teksten van het 

examenreglement en het PTA. Hierin zijn alle overige relevante regelingen opgenomen. 

 
Betekenis van de symbolen en  
berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+ =  bevorderd 
O   =  bespreken 
-     =  afgewezen 
 
Bij de telling staat een 
1    voor vijf minpunten 
2    voor vier minpunten 
3    voor drie minpunten 
4    voor twee minpunten 
5    voor één minpunt 
7    voor één compensatiepunt 
8    voor twee compensatiepunten 
9    voor drie compensatiepunten 
10  voor vier compensatiepunten 

  

 

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 

Onvol-

doende(s)* 

Compensatie 

+ 0 

Compensatie 

+ 1 

Compensatie 

+ 2 

Compensatie 

+ 3 of meer 

Eén 

minpunt 

 

maximaal 

één 
(5) + + + + 

Twee 

minpunten  

maximaal 

éen 

(5+5) – O + + 

(4) – O + + 

Drie 

minpunten  

maximaal 

éen 

(5+5+5) – – – – 

(4+5) – – O + 

(3) – – O + 

Vier of 

meer 

minpunten 

 

 

 

 – – – – 

 
twee of 

meer 
 – – – – 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020/2021 

Van havo 4 naar havo 5 

  

 

 

 

Voor de bepaling van het aantal minpunten en de compensatie van minpunten tellen de 

cijfers voor het vak lichamelijke oefening niet mee. Dit vak moet met minimaal 

voldoende worden afgesloten. 

 

Het gemiddelde van de cijfers van godsdienst en maatschappijleer en CKV is één        

combinatiecijfer, dat meetelt bij het bepalen van  het aantal minpunten en het aantal 

compensatiepunten in de richtlijnentabel.  

De afzonderlijke cijfers van de vakken van het combinatiecijfer mogen niet lager zijn dan 

een 4. 

 

Op de internetsite van de Noordikslaan staan de actuele teksten van het 

examenreglement en het PTA. Hierin zijn alle overige relevante regelingen opgenomen. 

 
Betekenis van de symbolen en  
berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+ =  bevorderd 
O   =  bespreken 
-     =  afgewezen 
 
Bij de telling staat een 
1    voor vijf minpunten 
2    voor vier minpunten 
3    voor drie minpunten 
4    voor twee minpunten 
5    voor één minpunt 
7    voor één compensatiepunt 
8    voor twee compensatiepunten 
9    voor drie compensatiepunten 
10  voor vier compensatiepunten 

 

 

 

 

 

 

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 

Onvol-

doende(s)* 

Compensatie 

+ 0 

Compensatie 

+ 1 

Compensatie 

+ 2 

Compensatie 

+ 3 of meer 

Eén 

minpunt 

 

maximaal 

één 
(5) + + + + 

Twee 

minpunten  

maximaal 

éen 

(5+5) – O + + 

(4) – O + + 

Drie 

minpunten  

maximaal 

éen 

(5+5+5) – – – – 

(4+5) – – O + 

(3) – – O + 

Vier of 

meer 

minpunten 

 

 

 

 – – – – 

 
twee of 

meer 
 – – – – 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN 2020/2021 

VAN KLAS 5, ATHENEUM EN GYMNASIUM  

NAAR KLAS 6 ATHENEUM EN GYMNASIUM 
 

  

 

Voor de bepaling van het aantal minpunten en de compensatie van minpunten tellen de 

cijfers voor het vak lichamelijke oefening niet mee. Dit vak moet met minimaal 

voldoende worden afgesloten. 

 

Het gemiddelde van de cijfers van godsdienst, maatschappijleer en algemene natuur-

wetenschappen is één combinatiecijfer, dat meetelt bij het bepalen van het aantal min-

punten en het aantal compensatiepunten in de richtlijnentabel. 

De afzonderlijke cijfers van de vakken van het combinatiecijfer mogen niet lager zijn dan 

een 4. 

 

Op de internetsite van de Noordikslaan staan de actuele teksten van het 

examenreglement en het PTA. Hierin zijn alle overige relevante regelingen opgenomen. 

 
Betekenis van de symbolen en  
berekeningswijze van de minpunten en compensatiepunten 
+ =  bevorderd 
O   =  bespreken 
-     =  afgewezen 
 
Bij de telling staat een 
1    voor vijf minpunten 
2    voor vier minpunten 
3    voor drie minpunten 
4    voor twee minpunten 
5    voor één minpunt 
7    voor één compensatiepunt 
8    voor twee compensatiepunten 
9    voor drie compensatiepunten 
10  voor vier compensatiepunten 

 

 

 

Minpunten 

in Ne, En 

en Wi 

Onvol-

doende(s)* 

Compensatie 

+ 0 

Compensatie 

+ 1 

Compensatie 

+ 2 

Compensatie 

+ 3 of meer 

Eén 

minpunt 

 

maximaal 

één 
(5) + + + + 

Twee 

minpunten  

maximaal 

éen 

(5+5) – O + + 

(4) – O + + 

Drie 

minpunten  

maximaal 

éen 

(5+5+5) – – – – 

(4+5) – – O + 

(3) – – O + 

Vier of 

meer 

minpunten 

 

 

 

 – – – – 

 
twee of 

meer 
 – – – – 


