Klas 7:
In klas 7 zijn de leerlingen ingedeeld in een mavo-havo-vwo-klas.
Als de klassengrootte het toelaat, wordt de klas gesplitst in dakpanklassen mavo/havo, en havo/vwo.
Elke leerling heeft in de middenbouw (klas 7 en 8) twee jaar de tijd om te laten zien welk niveau bij hem
past.
In april ontvangt elke leerling een voorlopige niveau-aanduiding.
De overgang naar klas 8
Voorlopig advies mavo is aan de orde als:

•

het resultaat van de cijfers gemiddeld een V is, zowel voor de periodes als voor de talen en
wiskunde.

•

De meerderheid van de adviezen van de leraren mavo is.

Voorlopig advies havo is aan de orde als:

•

Het resultaat van de cijfers gemiddeld een RV voor zowel de periodelessen als voor de talen en
wiskunde.

•

De meerderheid van de adviezen van de leraren havo is.

Voorlopig advies atheneum is aan de orde als:

•

Het resultaat van de cijfers gemiddeld een G voor zowel de periodelessen als voor de talen en
wiskunde.

•

De meerderheid van de adviezen van de leraren atheneum is.
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Klas 8:
In klas 8 wordt toegewerkt naar een definitieve niveaubepaling: In januari wordt en voorlopig advies
gegeven, in mei een definitief advies.
Voor leerlingen met een voorlopig mavo-advies uit klas 7 geldt:

•

Voor de vaklessen van alle talen (ne, fra,du, en) en wiskunde moet gemiddeld minimaal een V
zijn behaald

•

voor de periodes moet gemiddeld minimaal een V als eindresultaat zijn behaald
meerderheid van de adviezen van de leerkrachten is mavo

de

Voor leerlingen met een voorlopig havo-advies uit klas 7 geldt:

•

Voor de vaklessen van alle talen (ne, fra,du, eng) en wiskunde moet gemiddeld minimaal een RV
zijn behaald.

•

voor de periodes moet gemiddeld minimaal een RV als eindresultaat
adviezen van de leerkrachten is havo

de meerderheid van de

Voor leerlingen met een voorlopig vwo-advies uit klas 7 geldt:

•

Voor de vaklessen van alle talen (ne, fra,du, en) en wiskunde moet gemiddeld minimaal een G
zijn behaald

•

voor de periodes moet gemiddeld minimaal een G als eindresultaat

•

de meerderheid van de adviezen van de leerkrachten is vwo

Als een leerling niet voldoet aan de criteria zijn er twee mogelijkheden:

•
•

de leerling doubleert
de leerling stroomt uit naar een lager niveau of een meer passende vorm van onderwijs

Klas 9:
Algemeen
Het tweede rapport vormt een duidelijke indicatie of bevordering op het toegewezen niveau een reële
optie is. Bij twijfel hierover zullen gesprekken plaats vinden met de leerling en de ouders hierover.
De beoordeling over de toelating tot klas 10 vindt plaats in de docentenvergadering. Het besluit wordt
genomen door schoolleiding en mentor samen.
Het streven is om hierover in april/mei een definitief besluit te nemen.

Overgangscriteria:

Van 9 mavo naar 10 mavo
•

Voor de vakken uit het vakkenpakket in klas 10 minimaal een 5,7 gemiddeld als eindresultaat.
Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij is een resultaat onder de 4 is niet toegestaan en
mogen maximaal twee resultaten afgerond niet voldoende zijn. De resultaten van de
periodelessen en de vaklessen worden gemiddeld.

•
•

Voor het vak kunst minimaal een 5.5 gemiddeld voor het PTA.

•

Er mag maximaal één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een afgeronde 4 worden
afgesloten.

Voor de periodes gemiddeld een 5.7 als eindresultaat.

van 9 havo naar 10 havo
•

Voor de vaklessen ne/en/wi mag één vak onvoldoende zijn, maar niet lager dan een 5. Twee van
deze vakken moeten voldoende zijn, minimaal een 5,5. Voor leerlingen die wiskunde niet kiezen
in hun profiel moeten ne en en minimaal een 5,5 als resultaat hebben.

•

Voor de vakken uit het gekozen profiel gemiddeld een 5,7 als resultaat. (Kunst wordt hierbij niet
meegerekend) . Daarbij mogen maximaal twee resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een
resultaat onder de 4,0 niet toegestaan. Hierbij worden voor Nederlands en de exacte vakken de
resultaten voor de periodes en de vaklessen gemiddeld.

•
•

Voor de periodes gemiddeld minimaal een 5,7 als eindresultaat.

•

Voor de keuze van wiskunde-B moet minimaal een 7,0 zijn behaald in de vakles.

Er mag slechts één vak van alle vaklessen en profielvakken met een afgeronde 4 worden
afgesloten.

Van 9 atheneum naar 10 atheneum
•

Voor de vaklessen ne/en/wi mag één vak onvoldoende zijn, maar niet lager dan een 5. Twee van
deze vakken moeten voldoende zijn, minimaal een 5,5

•

Voor de vakken uit het gekozen profiel gemiddeld een 5,7 als resultaat. (Kunst wordt hierbij niet
meegerekend) . Daarbij mogen maximaal twee resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een
resultaat onder de 4,0 niet toegestaan. Hierbij worden voor Nederlands en de exacte vakken de
resultaten voor de periodes en de vaklessen gemiddeld.

•

Voor de periodes gemiddeld minimaal een 5,7 als eindresultaat.

•

Er mag slechts één vak van alle vaklessen en profielvakken met een afgeronde 4 worden
afgesloten.

•

Voor de keuze van wiskunde-B moet minimaal een 7,0 zijn behaald in de vakles.

