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1. Algemeen 
 

De leerlingen van klas 1 tot en met 3 krijgen drie keer per schooljaar een rapport. Alle behaalde                  
cijfers zijn te zien via Somtoday. Het minimum op een  rapport in de onderbouw is het cijfer 3.  
Het rapportcijfer is het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat bij het            
rapportcijfer het gemiddelde is berekend over alle 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. 
Een overgangsbesluit wordt gebaseerd op de jaarcijfers. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle              
behaalde cijfers in het betreffende leerjaar. Het jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal (5,5               
wordt 6 en 5,4 wordt 5). Bij de overgang naar een volgend leerjaar tellen alle vakken even zwaar                  
mee. 
In principe moeten alle PTO cijfers in periode 1, 2 en 3 behaald zijn. Indien er cijfers niet ingevuld zijn                    
dient de vakgroep aan te tonen dat de cijfers representatief zijn voor een goed jaar cijfer om tot een                   
juiste determinatie te komen. 
 
Indien een leerling 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.  

 
2. Overgangsnormen leerjaar 1 en 2 Basis en Kader, Kader/Mavo 

en Mavo/Havo 
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jaarcijfer 
(afgerond naar heel cijfer) 

= aantal tekort 

cijfer 5 1 tekort 

cijfer 4 2 tekorten 

cijfer 3 3 tekorten 

Overgangsnorm van klas 1 naar 2 en klas 2 naar 3. 
Alle vakken tellen mee. 

Aantal tekorten Uitslag 

maximaal 1 tekort 
 

bevorderd 

2 t/m 4 tekorten 
 
 

bespreekgeval 

5 tekorten en meer doubleren 
doorgaan in dezelfde leerweg 



 
 

Bovenbouw 
 

3. Overgangsnormen leerjaar 3 Basis, Kader, Mavo en Mavo X-tra 
 
 
De overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle behaalde cijfers in 
het betreffende leerjaar.  Het jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal (5,5 wordt 6 en 5,4 wordt 
5). Bij de overgang naar een volgend leerjaar tellen alle vakken  even zwaar mee. 
In principe moeten alle PTO cijfers in periode 1, 2 en 3 behaald zijn. Indien er cijfers niet ingevuld zijn 
dient de vakgroep aan te tonen dat de cijfers representatief zijn voor een goed jaar cijfer om tot een 
juiste determinatie te komen. 
 
Een leerling gaat over als voldaan is aan de bevorderingscriteria.  
Deze zijn gebaseerd op de slaag/zak regeling.  
 
 

 
 

Wijziging van leerweg in leerjaar 3 en 4 
 
Vanuit leerjaar 3 mavo kan niet worden bevorderd naar leerjaar 4 beroepsgericht.  
In uitzonderlijke gevallen is een overstap naar leerjaar 3 beroepsgericht mogelijk. 
Vanuit leerjaar 4 kader kan geen doorstroming zijn naar leerjaar 4 mavo. 
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niet mogelijk 

Wanneer voldoet de leerling in leerjaar 3 aan de overgangsnorm? 

1x eindcijfer 5 alle overige vakken minimaal 
eindcijfer 6 

bevorderd 

1x eindcijfer 4 + 
 

bij overige vakken 1 x eindcijfer 7 en 
alle andere minimaal eindcijfer 6  

bevorderd 

2x eindcijfer 5 + 
 
 

bij overige vakken 1 x eindcijfer 7 en 
alle andere minimaal eindcijfer 6  

bevorderd 



 
 

 
 

4. Hardheidsclausule voor de bepalingen die betrekking hebben 
op de bepalingen rond de  overgang. 

 
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. 
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