
OVERGANGSREGELING: DOORSTROOM VAN LEERJAAR 3 NAAR 4 BASIS / KADER 2019-
2020 

Bevordering van leerjaar 3 naar 4 bij het volgend resultaat: 
 

Met Keuzevak Biologie: 

DE VAKKEN 
-Nederlands 
-Engels 
-Wiskunde 
-Biologie 
-Maatschappijleer 

-het gemiddelde eindcijfer van de vijf vakken is  
 minimaal 5,5 onder de volgende voorwaarden: 
- Of 1 tekortpunt en de andere vakken 6 of 

hoger (afgerond); 
- Of 2 tekortpunten (deze mogen niet beide 

voor Nederlands zijn) en de andere vakken 
6 en tenminste één 7 of hoger (afgerond); 

- totaal eindcijfers: 29 punten (onafgerond), 
- Maatschappijleer niet lager dan een 5,5 
(onafgerond) 

-D&P 1. Bij een eindcijfer van het profielvak   
(= afgerond gemiddelde van SE profielvak en 
CSPE) lager dan een 6 wordt de overgang in het 
docententeam besproken. Daarbij wordt 
gekeken naar de kans van slagen en naar alle 
voorlopige cijfers van de overige 
examenvakken. 
2. Bij het afronden van een keuzevak in jaar 3: 
geen enkel keuzevak mag afgesloten zijn met 
een afgerond cijfer lager dan een 4. 

DE VAKKEN 
-Sport en Bewegen en CKV 

-moeten beide minimaal 5,5 zijn (onafgerond) 

  

Met Keuzevak Economie: 

DE VAKKEN 
-Nederlands  
-Engels 
-Wiskunde 
-Economie 
-Maatschappijleer 

- het gemiddelde eindcijfer van de vijf vakken is  
 minimaal 5,5 onder de volgende voorwaarden: 
- Of 1 tekortpunt en de andere vakken 6 of 

hoger (afgerond); 
- Of 2 tekortpunten (deze mogen niet beide 

voor Nederlands zijn) en de andere vakken 
6 en tenminste één 7 of hoger (afgerond); 

- totaal eindcijfers: 29 punten (onafgerond), 
- Maatschappijleer niet lager dan een 5,5 
(onafgerond) 

 D&P 1. Bij een eindcijfer van het profielvak   
(= afgerond gemiddelde van SE profielvak en 
CSPE) lager dan een 6 wordt de overgang in het 
docententeam besproken. Daarbij wordt 
gekeken naar de kans van slagen en naar alle 
voorlopige cijfers van de overige 
examenvakken. 
2. Bij het afronden van een keuzevak in jaar 3: 
geen enkel keuzevak mag afgesloten zijn met 
een afgerond cijfer lager dan een 4. 

DE VAKKEN -moeten beide minimaal 5,5 zijn (onafgerond) 



-Sport en Bewegen en CKV 

 

Met Keuzevak Nask1: 

DE VAKKEN 
-Nederlands 
-Engels 
-Wiskunde 
-Nask 1 
-Maatschappijleer 

-het gemiddelde eindcijfer van de vijf vakken is  
 minimaal 5,5 onder de volgende voorwaarden: 
- Of 1 tekortpunt en de andere vakken 6 of 

hoger (afgerond); 
- Of 2 tekortpunten (deze mogen niet beide 

voor Nederlands zijn) en de andere vakken 
6 en tenminste één 7 of hoger (afgerond); 

- totaal eindcijfers: 29 punten (onafgerond), 
- Maatschappijleer niet lager dan een 5,5 
(onafgerond) 

 D&P 1. Bij een eindcijfer van het profielvak   
(= afgerond gemiddelde van SE profielvak en 
CSPE) lager dan een 6 wordt de overgang in het 
docententeam besproken. Daarbij wordt 
gekeken naar de kans van slagen en naar alle 
voorlopige cijfers van de overige 
examenvakken. 
2. Bij het afronden van een keuzevak in jaar 3: 
geen enkel keuzevak mag afgesloten zijn met 
een afgerond cijfer lager dan een 4.  
 

DE VAKKEN 
-Sport en Bewegen en CKV 

-moeten beide minimaal 5,5 zijn (onafgerond) 

 

ALGEMEEN 
-De CITO-VAS scores voor begrijpend lezen, woordenschat en rekenen wordt meegenomen in de 
 afweging wat het beste vervolg is voor de leerling in het volgende schooljaar.    

Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot bespreken van de leerling binnen de 
Examencommissie, hierin worden de adviezen gegeven door de teamvergadering meegenomen. De 
Examencommissie neemt de uiteindelijke beslissing 
Een alternatief voor doubleren kan zijn: doorgaan in een minder moeilijke opleiding (afstroom). 
Hierbij spelen eerder behaalde leerresultaten een rol. 

 


