Tweede Fase

BEVORDERINGSREGLEMENT 2019-2020

PERIODE
 Het aantal periodes per schooljaar in havo4, vwo4 en vwo5 is vier.
 Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek.
 De periodecijfers worden berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde en
voor elke periode afgerond op één decimaal.
 Het eindcijfer voor het overgangsrapport is het periodecijfer van periode 4, afgerond
op een geheel cijfer.
 Het eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend op basis van het
voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen van het schoolexamen afgerond op één
decimaal.

TOETSWEKEN
 Toetsing vindt voor een belangrijk deel plaats tijdens toetsweken
 Aantal, duur, inhoud en weging van de toetsen staan in het PTA. Het PTA wordt
voor 1 oktober gepubliceerd in de ELO.
 Het toetsrooster wordt twee weken van te voren aan de leerlingen bekendgemaakt.
 De week voorafgaand aan een toetsperiode is toetsvrij. (Dit geldt ook voor praktische
opdrachten, verslagen etc.)
 Tijdens de toetsweken zijn de leerlingen vrijgesteld van lessen.
 Per dag worden niet meer dan drie toetsen afgenomen.

VOORTGANGTOETSEN
 Naast toetsen die deel uit maken van het schoolexamen neemt een docent ook
voortgangstoetsen af. Voortgangstoetsen maken geen deel uit van het examen. De
resultaten tellen mee bij de bevordering.
 Het maximale aantal voortgangstoetsen voor een leerling is vier per week en twee
per dag. Dit geldt niet tijdens de toetsweken.
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BEVORDERINGSNORM havo 4havo 5, vwo 4vwo 5, vwo5vwo 6
Een eindcijfer 5 telt voor de overgang mee als 1 tekortpunt.
Een eindcijfer 4 telt voor de overgang mee als 2 tekortpunten.
Een eindcijfer 3, 2 of 1 telt voor de overgang mee als 4 tekortpunten.
Het afzonderlijke eindcijfer voor de vakken Maatschappijleer, ANW en CKV is voor elk
vak minimaal een 4.
De eindcijfers voor de vakken Maatschappijleer, ANW (alleen vwo) en CKV worden in
havo 4, vwo 4 en vwo 5 als één combinatiecijfer meegerekend bij de overgang.
De leerling wordt bevorderd bij:
of

- 0 of 1 tekortpunt
- 2 tekortpunten, waarvan maximaal 1 in de kernvakken

In onderstaande gevallen dient gecompenseerd te worden, met 8 vakken tot minimaal 47
punten en met 9 vakken tot minimaal 53 punten:
of

- 2 tekortpunten, beide in de kernvakken
- 3 tekortpunten, waarvan maximaal 2 in de kernvakken

De leerling wordt afgewezen bij:
- 3 tekortpunten bij de kernvakken
- 4 of meer tekortpunten
Een leerling kan niet bevorderd worden indien:
- Er toetsen of opdrachten uit het PTA niet zijn gemaakt
- Voor LOB minder dan 15 punten (klas 4) 0f 30 punten (klas vwo 5) zijn gehaald.
- Filosofie onvoldoende is (vwo 5)
Buiten de norm bespreken:
Door een commissie van mentoren en teamleiders per leerlaag kan worden besloten
of een leerling buiten de norm ter bespreking wordt voorgelegd aan de
bevorderingsvergadering.
Cijfers die meetellen bij de bevordering :
8 vakken:
havo 4
Ne, En, 4 profielvakken, 1 vak vrije deel, combinatiecijfer
9 vakken:
atheneum 4 en 5
gymnasium 4 en 5

Ne, En, Fa of Du, 4 profielvakken, 1 vak vrije deel,
combinatiecijfer
Ne, En, La of Gr, 4 profielvakken, 1 vak vrije deel,
combinatiecijfer

N.B.
Leerlingen die opstromen van havo 5 naar vwo 5 mogen in vwo 5 niet doubleren.
Leerlingen die opstromen van TL 4 naar havo 4 mogen alleen doubleren met
toestemming van de bevorderingsvergadering.
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