
Aangepaste overgangsnorm C34 2021-2022 

 

In de aangepaste overgangsnorm voor C34 2020-2021 worden alleen de vakken uit het vakkenpakket voor 4vmbo 

(verplichte vakken én gekozen vakken) betrokken.  Bij de overgangsbepaling wordt de zak- slaagregeling gehanteerd. 

We hanteren de volgende volgorde:  

1. Als een leerling over is op basis van alleen het gewogen gemiddelde van de behaalde SE-resultaten van de 

vakken die meetellen voor het examen 2021-2022 wordt de leerling bevorderd. 

2. Als een leerling niet over is op basis van alleen het gewogen gemiddelde van de behaalde SE-resultaten van de 

vakken die meetellen voor het examen 2021-2022 maar wel over is op basis van het gewogen gemiddelde van 

alle dit jaar behaalde toetsen van de gekozen vakken wordt de leerling bevorderd. 

Een leerling uit de C34 is over wanneer: 

• hij/zij voor het vak Nederlands minimaal een 5 heeft behaald én 

• hij/zij voor de vakken KV1 en lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende heeft behaald  

én hij/zij de volgende eindcijfers heeft 

• alles voldoende of 

• maximaal één 5 of 

• twee keer een 5 met één compensatie punt of 

• één keer een 4 met één compensatiepunt 

Onderstaande bespreekzone geldt alleen voor leerlingen die bij zowel 1 als 2 niet bevorderd zijn.  

Een leerling is een bespreekgeval als hij voldoet aan de volgende criteria: 

• hij/zij voor het vak Nederlands minimaal een 5 heeft behaald én 

• hij/zij voor de vakken KV1 en lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende heeft behaald  

én hij/zij de volgende eindcijfers heeft 

• één 4 en één 5 met twee compensatiepunten of 

• drie keer een 5 met twee compensatiepunten 

In alle overige gevallen doubleert de leerling en/of krijgt hij/zij het advies voor ander onderwijs. 

  



Aangepaste overgangsbeleid C0/C1/C2 voor 2021-2022 

 

In de aangepaste overgangsnorm voor C0/C1/C2 2020-2021 worden alleen de vakken uit het vakkenpakket voor 

4havo (verplichte vakken én gekozen vakken) betrokken.  Bij de overgangsbepaling wordt de zak- slaagregeling 

gehanteerd.  

 

Een leerling is in het aangepaste overgangsbeleid over als hij/zij voldoet aan de volgende criteria: 

 
Voorwaarden aan cijfers van de profielvakken: 

• Alles voldoende of 

· Maximaal één 5 (zonder compensatiepunten) of 

• Twee keer een 5 met twee compensatiepunten of 

• Eén keer een 4 met twee compensatiepunten én 

• Binnen de kernvakken (Ne, En, Wi) maximaal één keer een 5 ; 

 

Een leerling is een bespreekgeval als hij voldoet aan de volgende criteria: 

 

Voorwaarden aan cijfers van de profielvakken: 

· Twee keer een 5 met minimaal één compensatiepunt 

· Eén keer een 4 met minimaal één compensatiepunt 

· Eén 4 en één 5 met minimaal twee compensatiepunten 

· Binnen de kernvakken ( En , Ne en Wis ) maximaal één keer een 5. 

 

NB : Compensatiepunten kunnen alleen gehaald worden in vakken die voor het volgend jaar gekozen zijn. Dit geldt 
ook voor de kunstvakken.Het cijfer voor LO telt niet mee ter compensatie. 

 
NB: In de derde klas wordt ervan uitgegaan dat determinatie op niveau heeft plaatsgevonden. In uitzonderlijke 
gevallen kan nog afstroom of een ander type onderwijs geadviseerd worden. 

 

Een leerling doubleert als hij niet voldoet aan de overgangsnormen en aan de normen voor een bespreekgeval. 

In een bespreekgeval beslist de docentenvergadering door middel van een stemming of de leerling doubleert, een 
advies voor ander onderwijs krijgt, of overgaat. Alleen de docenten van de vakken uit het gekozen vakkenpakket 
stemmen bij zo'n stemming mee. 

 


