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1. Overgangsnormen leerjaar 1 en 2 basis en kader 
 
Algemeen 
De leerlingen van klas 1 en 2 ontvangen drie keer per schooljaar een rapport. Alle behaalde cijfers 
zijn bovendien te raadplegen via onze website. Het minimumcijfer is een 3. Het cijfer op het rapport 
is het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat het rapportcijfer het gemiddelde is 
van alle meetellende cijfers die tot op dat moment zijn behaald. We houden daarbij rekening met de 
weging van de cijfers.  
De rapportcijfers worden aangegeven met 1 decimaal, bijvoorbeeld een 7,6. 
Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle behaalde resultaten in het betreffende leerjaar.  Het 
jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal (5,5 wordt 6 en 5,4 wordt 5). Voor de overgangsnormen 
tellen alle vakken  even zwaar mee. 
 
Ieder jaarcijfer lager dan een 5,5 telt als een onvoldoende, waarbij na afronding het cijfer 5 staat 
voor één tekort, het cijfer 4 voor twee tekorten en het cijfer 3 voor 3 tekorten. 
 
Een leerling is bevorderd van klas 1 naar 2 en van klas 2 naar 3 bij minder dan vier tekorten. Het 
docententeam bespreekt een leerling bij vier en/of meer tekorten. 
Hieruit volgt een advies. Dit advies bespreekt de teamleider met de adjunct directeur  (eventueel is 
er nog contact met de leerling en/of de ouders/verzorgers). De teamleider neemt vervolgens een 
besluit. Wanneer dit besluit afwijkt van het advies van het team vindt er terugkoppeling plaats naar 
het betreffende team.   
 
Met vijf of meer tekorten is overgaan naar klas 2 of 3 in dezelfde leerweg niet mogelijk.  
 

2. Overgangsnormen leerjaar 3 basis en kader 
 
De leerlingen in leerjaar 3 ontvangen drie keer per  schooljaar een rapport. Alle behaalde cijfers zijn 
bovendien te raadplegen via onze website. Elk cijfer is tevens een 
schoolexamen-cijfer en wordt aangegeven met 1 decimaal. De overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 
is gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van de drie rapportcijfers. Een leerling gaat over 
als voldaan is aan de bevorderingscriteria. Deze zijn gebaseerd op deel C van de  slaag/zak regeling. 
 
Wanneer voldoet de leerling in leerjaar 3 aan het toegepaste deel C van de slaag-zakregeling? 
 
Het toegepaste gedeelte C van de slaag-zakregeling luidt als volgt: 
 

a. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en 
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft 
behaald; 

b. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de 
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten 
minste één 7 of meer heeft behaald; of 

c. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of 
meer waarvan tenminste één 7 of meer heeft behaald; 

 
Indien een leerling eind leerjaar 3 niet voldoet aan genoemde overgangsnormen wordt deze 
leerling in het docententeam besproken. Hieruit volgt een advies. De teamleider en de adjunct-
directeur bespreken dit advies. Eventueel is er nog contact met de leerling en/of de 
ouders/verzorgers. Vervolgens neemt de teamleider een besluit. Wanneer dit besluit afwijkt van het 
advies van het team vindt er terugkoppeling plaats naar het betreffende team.   
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3. Herprofilering, met een diploma basisberoepsgerichte leerweg naar leerjaar 4 van de 
kaderberoepsgerichte leerweg 

 
Leerlingen die een diploma basisberoepsgerichte leerweg hebben gehaald kunnen in één jaar een 
diploma kaderberoepsgerichte leerweg halen. Een leerling die in aanmerking wil komen voor 
herprofilering moet: 

 uiterlijk 1 april een, door ouder / verzorger ondertekend, gemotiveerd verzoek indienen bij  
de teamleider; 

 Een gesprek aanvragen bij de decaan die de leerling en de ouder(s) / verzorger(s) zal 
informeren over het nut van herprofilering in relatie tot de keuze voor een vervolgopleiding 
in het MBO. 

 een beargumenteerd positief advies krijgen van de docentenvergadering.  

 een gemiddeld eindexamencijfer hebben van een 7,5 of hoger. 
 
Het schoolexamen binnen het vmbo wordt in principe verdeeld in 5 perioden, waarvan er 3 in 
leerjaar 3 vallen en 2 in leerjaar 4. Leerlingen, die herprofileren, starten in leerjaar 4. Voor hen geldt 
dat er voor de examenvakken slechts twee periodes zijn. Het school-examencijfer is het 
voortschrijdend gemiddelde van de behaalde cijfers in leerjaar 4.   
 
Omdat het pas na het examen duidelijk is of de leerling een 7,5 als gemiddeld eindcijfer heeft, moet 
hij/zij zich wel laten inschrijven op een vervolgopleiding in het MBO.  
 
Voor kunstvakken 1 (KV1) moet een kunstdossier worden samengesteld en dit moet beoordeeld zijn 
met voldoende of goed. De leerlingen, die herprofileren, hebben aan deze wettelijke eis reeds 
voldaan. Wel is het van belang - in verband met de wettelijke voorschriften - het kunstdossier te 
bewaren tot na het herprofileringexamen. 
 
 
 

4. Overgangsnormen Mavo en Havo 2018-2019 

 
Algemeen 
De leerlingen van klas 1 en 2 ontvangen drie keer per schooljaar een rapport. Alle behaalde cijfers 
zijn bovendien te raadplegen via onze website (SOMtoday). Het minimumcijfer is een 3. Het cijfer op 
het rapport is het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat het rapportcijfer het 
gemiddelde is van alle meetellende cijfers die tot op dat moment zijn behaald. We houden daarbij 
rekening met de weging van de cijfers.  
De rapportcijfers worden aangegeven met 1 decimaal, bijvoorbeeld een 7,6. 
 
Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle behaalde resultaten in het betreffende leerjaar.  Het 
jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal (5,5 wordt 6 en 5,4 wordt 5). Voor de overgangsnormen 
tellen alle vakken  even zwaar mee. 
 
Ieder jaarcijfer lager dan een 5,5 telt als een onvoldoende, waarbij na afronding het cijfer 5 staat 
voor één tekort, het cijfer 4 voor twee tekorten en het cijfer 3 voor 3 tekorten. 
 
Leerjaar 1 en 2 kader/mavo en mavo/havo 
Een leerling is bevorderd van klas 1 naar 2 en van klas 2 naar 3 als hij/zij niet meer dan één tekort 
heeft op de afgeronde eindcijfers. Het docententeam bespreekt een leerling die 2 of meer tekorten  
heeft. 
Hieruit volgt een advies. Eventueel is er nog contact met de leerling en/of de ouders/verzorgers. 
Vervolgens neemt de teamleider een besluit. Wanneer dit besluit afwijkt van het advies van het team 
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vindt er terugkoppeling plaats naar het betreffende team.   
 
Met vijf of meer tekorten is overgaan naar klas 2 of 3 in dezelfde leerweg niet mogelijk.  
 
Voor een bevordering naar Havo 3 geldt als aanvullende eis dat de leerling voor de kernvakken 
(Nederlands, Engels, wiskunde) niet meer dan één tekort mag hebben. 
 

 

 Mogelijkheden 

A
an

ta
l t

e
ko

rt
e

n
 

0 Overgang  naar volgende leerjaar 

1 Overgang  naar volgende leerjaar 

2 Bespreekzone 

3 Bespreekzone  

4 Bespreekzone 

5 Andere leerweg/ doublure  

6 Andere leerweg/ doublure 

7 Andere leerweg 

8 Andere leerweg 

 
 
 
Indien een leerling niet aan de algemene overgangsrichtlijnen voldoet en ook niet aan de profiel-
gebonden eisen, dan kan de overgangsvergadering de volgende besluiten nemen: 

 De leerling wordt regulier bevorderd naar leerjaar 3 in de gewenste sector / profiel. 

 De leerling wordt bevorderd naar leerjaar 3, maar niet in de gewenste sector / profiel. 

 De leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 3. 

 De leerling doubleert in leerjaar 2. 

 De leerling wordt bevorderd naar kader (en heeft een gesprek met de decaan over de 
meest wenselijke profielkeuze). 

 
 
5. Bevorderingsrichtlijnen 3 Havo naar 4 Havo 
De bevordering vanuit 3havo is gebaseerd op twee pijlers: 

 algemene overgangsrichtlijnen 

 profiel-gebonden overgangseisen 

 
Algemene overgangsrichtlijnen 
In de onderstaande tabel betekent een + dat de leerling  voldoet aan de algemene 
overgangsrichtlijnen. De “B” staat voor bespreken:  de docentenvergadering beslist per 
individu of de leerling bevorderd wordt of niet. De – betekent dat de leerling niet bevorderd 
kan worden. 
Een leerling zit in de bespreekzone wanneer: 
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 Hij/zij twee of meer tekorten heeft op de totale eindlijst. 

 Hij/zij voor één of meer van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het 

eindcijfer 5 heeft of lager. 

 Het vak KV moet voldoende zijn. 

 
De compensatieregeling werkt als volgt: 

 Een cijfer 7 telt als één compensatiepunt 

 Een cijfer 8 telt als twee compensatiepunten. 
 

  Compensatiepunten 

Te
ko

rt
e

n
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 + + + + + + + + 

1 + + + + + + + + 

2 B B B B B B B B 

3 - - B B B B B B 

4 - - - - B B B B 

5 - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - 

7 - - - - - - - - 
 

                  
Profielgebonden overgangsrichtlijnen (3 havo – 4 havo) 
 
Een leerling zit in de bespreekzone (ook als de leerling voldoet aan de algemene 
overgangsrichtlijnen) als de leerling niet voldoet aan de profiel-gebonden eisen. Bij de profiel-
gebonden overgangsrichtlijnen wordt gerekend met niet afgeronde eindcijfers.  
 
Profiel-gebonden eisen: 
C&M 
Voor de profielvakken Frans/Duits en geschiedenis moeten tenminste 13 punten gehaald 
worden en geen onvoldoende. 
E&M 
Voor de profielvakken wiskunde, economie en geschiedenis moeten tenminste 19,5 punten 
gehaald worden en geen onvoldoende. 
N&G 
Voor de profielvakken wiskunde en scheikunde moeten tenminste 13 punten gehaald worden 
en geen onvoldoende. 
N&T 
Voor de profielvakken wiskunde, natuurkunde  en scheikunde moeten tenminste 19,5 punten 
gehaald worden en geen onvoldoende. 
Indien een leerling wel aan de algemene overgangsrichtlijnen voldoet, maar niet aan de 
profiel-gebonden eisen, dan kan de overgangsvergadering de volgende besluiten nemen: 

 De leerling wordt regulier bevorderd naar 4 havo in het gewenste profiel. 

 De leerling wordt bevorderd naar 4 havo, maar niet in het gewenste profiel. 

 De leerling wordt niet bevorderd naar 4 havo. 

 De leerling doubleert in 3 havo. 
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 De leerling wordt bevorderd naar 4 mavo en heeft een gesprek met de decaan 
over de meest wenselijke profiel/sectorkeuze. 

 
6. Overgangsnormen van klas 3 mavo naar klas 4 mavo  

 In alle gevallen beslist de rapportvergadering over de bevordering naar een volgend 
leerjaar. 

 Bij een rapport met vier of meer tekorten is de bevordering afhankelijk van de 
uitkomst van de bespreking door de vergadering.  

 De werkhouding van de leerling is altijd een belangrijk criterium 

 Alle tekorten tellen mee, ook die in de niet-cognitieve vakken. 

 Tekorten worden als volgt berekend:                         5          = 1 tekort 
4 = 2 tekort 
3 = 3 tekort 

 KV1 moet voldoende zijn. 

 Bij Nederlands, Engels en de 4 (of 5) keuzevakken mogen maximaal 2 tekorten 
voorkomen. 

 
 

te
ko

rt
en

 

Overgangsnormen klas 3 naar 4 mavo 

0 t/m 3 + 

4 Bespreekzone 

5 of meer - 

 

KV1 voldoende 

 
Bespreekzone 
Bij overgang van klas 3 naar klas 4 wordt mede rekening gehouden met de gekozen sector 
en de daarbij horende vakken. 
 

 Het totaal van de 6 examenvakken moet minimaal 36 punten zijn. 
(een 7de vak mag alleen gekozen worden als deze voldoende is.) 

 
7. Wijziging van leerweg in leerjaar 3 mavo 
 
Vanuit leerjaar 3 mavo kan niet worden bevorderd naar leerjaar 4 beroepsgericht. In uitzonderlijke 
gevallen is een overstap naar leerjaar 3 beroepsgericht mogelijk. 
 
Voor een overstap van 3 mavo naar 3 beroepsgericht geldt de volgende procedure; 
 

 Bij het eerste rapport wordt, op basis van de behaalde resultaten, gedrag en werkhouding, 
door het docententeam vastgesteld dat doorgaan in de mavo 3 niet zinvol lijkt omdat het 
niveau te hoog is. Er wordt een advies gegeven om met ingang van periode 3.2 over te 
stappen naar kaderberoepsgericht 3. 

 Coach en teamleider bespreken dit met de leerling en de ouder(s) / verzorger(s), dit gesprek 
wordt bevestigd in een e-mail die via SOM wordt verstuurd. 
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8. Hardheidsclausule voor de bepalingen die betrekking hebben op de bepalingen rond 
de  determinatie 

 
De directeur van het Fioretti College Hillegom kan in bijzondere gevallen ten gunste van een leerling 
van de bepalingen in dit document afwijken. Indien toepassing van de bepalingen bij een individuele 
leerling niet in het belang is van zijn studie- en/of persoonlijke ontwikkeling c.q.  tot een onredelijke 
of onbillijke situatie leidt, kan de directeur het oorspronkelijke besluit herzien en een nieuwe 
beslissing nemen. 
 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen een beroep doen op deze hardheidsclausule door binnen 14 
werkdagen, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen tegen het oorspronkelijke besluit. Dit 
bezwaar moet gericht zijn aan de directeur. De directeur neemt binnen 7 werkdagen na ontvangst 
van het bezwaar een nieuwe beslissing. Ouders worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 
 
 
Hillegom, schooljaar 2018-2019  

 


