
OVERGANGSREGELING: DOORSTROOM VAN LEERJAAR 1 NAAR 2 VOOR TL 

Bevordering van leerjaar 1 naar 2 bij het volgende resultaat: 

A- VAKKEN 
-Nederlands 
-Engels 
-Wiskunde 

-minimaal 17 punten behalen; 
-twee vakken voldoende, maximaal één vak het 
 cijfer 5 
-geen cijfer lager dan een 5 (dus een 4 is niet 
toegestaan) 

B- VAKKEN 
-Frans 
-Mens en Maatschappij 
-Natuur en Techniek 
-Biologie 
-Rekenen 
-Mijn Traject 

-minimaal 34 punten behalen; 
-drie vakken voldoende, maximaal twee vakken 
het cijfer 5; 
- of vier vakken voldoende, maximaal één vak 
het cijfer 4 
 

C- VAKKEN 
-Sport en Bewegen 
-Mentorles (mn, nb en vs) 

 

-Het totaal van de eindcijfers van de tien vakken, afgerond op hele getallen, moet minimaal  
 61 punten opleveren (bijv. 17 bij de A-vakken, 34 bij de B-vakken en 12 bij de C-vakken) 
 
-Een leerling mag niet meer dan drie onvoldoende eindcijfers behalen (bijv. 2 x een 5 en 1x een 4). 
Bij 4 onvoldoende eindcijfers kan bij hoge uitzondering één taak worden gegeven om tekorten te 
herstellen als er sprake is van kans op succes om door te gaan. 
 
-Een leerling mag geen eindcijfer lager dan een 4 behalen 
 
-De CITO-VAS scores voor begrijpend lezen, woordenschat en rekenen wordt meegenomen in de  
 afweging wat het beste vervolg voor de leerling is in het volgende schooljaar. 

Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot bespreken van de leerling. Het wel/niet bevorderen 
naar het volgende leerjaar wordt in de vergadering afgewogen en gaat als advies naar de 
schoolleiding. Een alternatief voor doubleren kan zijn doorgaan in een minder moeilijke opleiding 
(afstroom). Hierbij spelen eerder behaalde leerresultaten een rol. 

 

OVERGANGSREGELING: OPSTROOM VAN LEERJAAR 1 KBL NAAR 2 TL 

Bevordering naar een hogere opleiding bij het volgende resultaat: 

A- VAKKEN -het gemiddelde van de A-vakken is tenminste 
7.5 en geen enkel vak is lager dan een 7 

B- VAKKEN -het gemiddelde van de B-vakken is tenminste 
7,5 

       CITO- VAS -gegevens komen overeen met het hogere 
niveau 

A- En  B- VAKKEN -moeten in de 3e en 4e periode op het hogere 
niveau getoetst zijn 

 


