Bevorderingsnormen onderbouw schooljaar 2019-2020
Het Olympus College baseert zich bij de besluiten over de bevordering van leerlingen op de
behaalde cijfers, op studiehouding, inzicht, persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief van de
leerling. Ook de vorderingen van de kernvakken (Nederlands –Engels-rekenen/wiskunde), gemeten
met hulp van het Cito Volg Systeem, worden hierbij meegewogen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen te
allen tijde de cijfers via Magister inzien. Het laatste rapport van het schooljaar is een eindrapport.
Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien het eindrapport voldoet aan de
bevorderingsvoorwaarden van betreffende jaarlaag. Indien een leerling niet aan deze voorwaarden
voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling
zijn schoolloopbaan mag vervolgen. Hoewel de vergadering kan besluiten een afgewezen leerling
te laten doubleren, heeft een afgewezen leerling niet het recht om te doubleren. Dat kan betekenen
dat een leerling die nog nooit gedoubleerd heeft een bindend advies krijgt voor een ander type
onderwijs. Bijvoorbeeld van klas 2 naar vmbo 3, of van vwo 3 naar havo 4. De leerling kan er dan
niet zelf voor kiezen om te doubleren.
Cijfers
De cijferrapportage is cumulatief. Dat betekent dat per periode steeds alle tot dan toe behaalde
cijfers meetellen. De cijfers per periode worden op één decimaal afgerond. Behalve het eindcijfer
op het eindrapport, dat heeft nul decimalen. Het jaarcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van
alle cijfers van dat vak van het gehele betreffende cursusjaar (5.49 wordt 5; 5.50 wordt 6). Aan
proefwerken, schriftelijke overhoringen, opdrachten, werkstukken e.d. kan bij de diverse vakken
een verschillende zwaarte worden toegekend.
Bij de bevorderingsnormen wordt onderscheid gemaakt tussen groep1 en groep 2 vakken.
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als voor alle vakken de eindcijfers een 6 of
hoger zijn.
In geval er eindcijfers lager dan een 6 zijn gelden de volgende eisen:
Het gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minstens 6,00 en
de eindcijfers van de groep I vakken moeten voldoen aan de compensatie-eisen volgens de
onderstaande tabellen en
de onvoldoende eindcijfers van de groep II vakken moeten gecompenseerd worden binnen de groep II
vakken. (het gemiddelde van de groep II vakken moet gelijk of meer zijn dan een 6,0);
Uitleg ‘compensatie’ in onderstaande tabellen.
Als bij compensatie het getal 2 staat bedoelen we hiermee dat er 2x het cijfer 7 of 1x het cijfer 8 behaald
moet worden.
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Leerjaar 1 naar leerjaar 2
MAVO 1 -> MAVO 2
Groep I: NE, EN, FA, WI, AK, GS, BI, IN, WT
cijfer
compensatie
5
0
4
1
2x5
1
4 en 5
3
3x5
3
•
NE- minimaal een vijf.
•
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00

Groep II: BV, DR, DA, MU, LO

MAVO/ HAVO 1 (dakpanklas) -> MAVO 2 of HAVO 2
Voor overgang naar Mavo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau
mavo. (zie tabel: MAVO 1 -> MAVO 2)
Voor overgang naar Havo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gegeven op het hoogste niveau
havo. (zie tabel: HAVO 1 -> HAVO 2)

HAVO 1 -> HAVO 2
Groep I: NE, EN, FA, WI, AK, GS, BI, IN, WT
cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3x5
3
•
NE, EN, WI - maximaal één vijf;
•
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00
Groep II: BV, DR, DA, MU, LO

HAVO/VWO 1 (dakpanklas) -> HAVO 2 of VWO 2
Voor overgang naar Havo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gekeken op het laagste niveau
havo.
Voor overgang naar Vwo 2 geldt dat gekeken wordt naar de cijfers gegeven op het hoogste niveau vwo:
Groep I: NE, EN, FA, WI, AK, GS, BI, IN, WT

•
•
•

cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3 x5
3
NE, EN, WI - maximaal één vijf;
PROlympus, de projectochtend, heeft minimaal de beoordeling ‘voldoende’.
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00

Groep II: BV, DR, DA, MU, LO
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VWO 1 -> VWO 2
Groep I: NE, EN, FA, WI, AK, GS, BI, IN, WT

•
•

cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3x5
3
• NE, EN, WI - maximaal één vijf;
PROlympus, de projectochtend, heeft minimaal de beoordeling ‘voldoende’.
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00

Groep II: BV, DR, DA, MU, LO
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Leerjaar 2 naar leerjaar 3:
MAVO 2 -> MAVO 3
Groep I: NE, EN, FA, DU, EC, WI, AK, GS, BI, IN, WT

•
•

cijfer
compensatie
5
0
4
1
2x5
1
4 en 5
3
3x5
3
NE- minimaal een vijf
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00

Groep II: BV,DR, DA, MU, LO

HAVO 2 -> HAVO 3
Groep I: NE, EN, FA, DU, WI, AK, GS, BI, IN, WT

•
•

cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3x5
3
NE, EN, WI - maximaal één vijf.
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00

Groep II: BV, DR, DA, MU
VWO 2 -> VWO 3
Groep I: NE, EN, FA, DU, WI, AK, GS, BI, IN, WT
cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3 x5
3
•
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00
•
NE, EN, WI - maximaal één vijf.
Groep II: BV, DR, DA, MU
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Leerjaar 3 naar leerjaar 4:
HAVO 3 -> HAVO 4
Groep I: NE, EN, FA, DU, WI, NA, SK, AK, GS, EC, BI, IN
cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3x5
3
4 en 2 x 5
4
NE, EN, WI - maximaal één vijf;
Gemiddelde van de eindcijfers van de groep 1 vakken is minimaal 6,00

Groep II: BV, DR, DA, MU, LO
Bij de vakkenpakket keuze voor HAVO 4 gelden de volgende voorwaarden:
Prognoses vakdocenten
Voor elk vak brengt de docent van leerjaar 3 een prognose uit. Hiermee geeft de docent aan wat de
kansen zijn voor een leerling als hij/zij dit vak kiest. Voor de vakken die nieuw zijn in leerjaar 4 zal een
prognose uitgebracht worden door verwante vakken uit leerjaar 3. Een docent geeft één van de
volgende prognoses:
G: ruim voldoende/goed: leerling heeft een meer dan voldoende basis voor het vak
V: voldoende: bij een goede inzet is de basis voor het vak voldoende.
T: twijfel: ook bij een goede inzet is de basis voor het vak niet zonder meer voldoende
O: onvoldoende: zelfs met een goede inzet is er geen basis voor het vak.
Als de leerling voldoet aan de bevorderingsnorm van havo 3 naar havo 4 (zie website:
www.olympuscollege.nl) dient zijn gekozen vakkenpakket te voldoen aan het volgende criterium:
Bij de verplichte én gekozen vakken zijn ten hoogste twee negatieve prognoses toegestaan
(negatieve prognose =O). Hierbij wordt 2xT prognose gelezen als 1xO.
Een leerling wordt besproken in de docentenvergadering in het geval een leerling:
-meer dan 2 x O-prognose (2xT =1xO) in het gehele vakkenpakket heeft
-meer dan 1 x O-prognose in de kernvakken (NE-EN-WA/B) heeft
-meer dan 1 x O-prognose in de gekozen profielvakken heeft
De docenten-vergadering brengt een advies uit aan de afdelingsleider omtrent het te kiezen
vakkenpakket. De afdelingsleider neemt hierin de uiteindelijke beslissing.
VWO 3 -> VWO 4
Groep I: NE, EN, FA, DU, WI, NA, SK, AK, GS, EC, BI, IN
cijfer
compensatie
5
1
4
2
2x5
2
4 en 5
3
3x5
3
4 en 2 x 5
4
• NE, EN, WI - maximaal één vijf;
Groep II: BV, DR, DA, MU, LO
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Voor de keuze van het vakkenpakket voor VWO 4 gelden de volgende voorwaarden:
Prognoses vakdocenten
Voor elk vak brengt de docent van leerjaar 3 een prognose uit. Hiermee geeft de docent aan wat de
kansen zijn voor een leerling als hij/zij dit vak kiest. Voor de vakken die nieuw zijn in leerjaar 4 zal een
prognose uitgebracht worden door verwante vakken uit leerjaar 3. Een docent geeft één van de
volgende prognoses:
G: ruim voldoende/goed: leerling heeft een meer dan voldoende basis voor het vak
V: voldoende: bij een goede inzet is de basis voor het vak voldoende.
T: twijfel: ook bij een goede inzet is de basis voor het vak niet zonder meer voldoende
O: onvoldoende: zelfs met een goede inzet is er geen basis voor het vak.
Als de leerling voldoet aan de bevorderingsnorm van havo 3 naar havo 4 (zie website:
www.olympuscollege.nl) dient zijn gekozen vakkenpakket te voldoen aan het volgende criterium:
Bij de verplichte én gekozen vakken zijn ten hoogste twee negatieve prognoses toegestaan
(negatieve prognose =O). Hierbij wordt 2xT prognose gelezen als 1xO.
Een leerling wordt besproken in de docentenvergadering in het geval een leerling:
-meer dan 2 x O-prognose (2xT =1xO) in het gehele vakkenpakket heeft
-meer dan 1 x O-prognose in de kernvakken (NE-EN-WA/B) heeft
-meer dan 1 x O-prognose in de gekozen profielvakken heeft
De docenten-vergadering brengt een advies uit aan de afdelingsleider omtrent het te kiezen
vakkenpakket. De afdelingsleider neemt hierin de uiteindelijke beslissing.
DOORSTROOMEISEN VAN MAVO 4 NAAR HAVO 4
•
Gemiddelde eindcijfer minimaal 6,8
•
Adviezen van vakdocenten zijn overwegend positief
DOORSTROOMEISEN VAN HAVO 5 NAAR VWO 5
•
Gemiddelde eindcijfer minimaal 6,5
•
Adviezen van vakdocenten zijn overwegend positief
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