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Bevorderingsregeling leerjaar 1 t-vwo
Periodecijfer
Op de rapporten 1, 2 en 3 staan geen hele cijfers vermeld, maar een cijfer met één decimaal, bijv. 7.3.
Eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van drie periodecijfers.
De periodecijfers kunnen het gewicht 1, 2 of 3 hebben:
Rapport 1 : 1x
Rapport 2 : 1x
Rapport 3 : 1x
Physical Education
(pe)
Specialisatie (EIO)

Rapport 1 : 1x
Rapport 2 : 2x
Rapport 3 : 2x
Nederlands (ne)
History (hist)
Geography(geo)
Maths (math)
Biology (bio)
Muziek (mu)
Arts(art)
Technologie (tl)

Rapport 1 : 1x
Rapport 2 : 2x
Rapport 3 : 3x
Frans (fa)
English (engl)

1. het eindcijfer wordt tot een heel cijfer afgerond. Daarbij geldt:
is het eerste cijfer achter de komma 5 of meer: afronden naar boven.
Bijv. 7.62 → 8
is het eerste cijfer achter de komma 4 of minder: afronden naar beneden.
Bijv. 7.48 → 7
2. Het eindcijfer kan nooit lager zijn dan 3, d.w.z. is het eindcijfer bijv. 2.3 dan wordt als eindcijfer
op het rapport genoteerd: 3
3. Voor de vakken die in het Engels worden gegeven wordt naast een cijfer ook een beoordeling
gegeven voor Bilingual Attitude.*zie laatste pagina

De rapportvergadering
De vergadering van alle –aan de leerling lesgevende- docenten
bepaalt op basis van het eindrapport of de leerling kan worden bevorderd.
Hierbij geldt de volgende regeling:
Onvoldoendes worden omgerekend in
tekortpunten:
Eindcijfer 5 → 1 tekortpunt
Eindcijfer 4 → 2 tekortpunten
Eindcijfer 3 → 3 tekortpunten
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Bevordering
Uitgangspunt
In principe worden leerlingen voor drie jaar in t-vwo geplaatst. De bevordering vindt plaats op grond
van het eindrapport.

De leerling is bevorderd als hij / zij
-

een voldoende heeft voor English en
voldoet aan de eisen van Bilingual Attitude en
voldoet aan onderstaande tabel:

Niet meer dan 3 onvoldoenden en tevens:
Aantal tekortpunten
0
1
2
3
4

Minimum aantal punten over 12 vakken:
72
71
72
73
75

Bespreking bevordering naar 2 t-vwo
Een leerling wordt in bespreking gebracht voor bevordering naar leerjaar 2 t-vwo als hij/zij
-

1 punt tekort komt volgens bovenstaande tabel

-

een onvoldoende heeft voor English, maar wel voldoet aan de eisen van Bilingual
Attitude

of

De uitkomst van de bespreking is bindend.

Bevordering naar 2 vwo/havo
De leerling die niet voldoet aan de eisen voor Bilingual Attitude, maar wel voldoet aan bovenstaande
tabel, kan zonder verdere voorwaarden plaatsnemen in 2 vwo/havo.

Bespreking bevordering naar 2 vwo/havo
Een leerling wordt in bespreking gebracht voor bevordering naar leerjaar 2 vwo/havo als hij/zij niet
voldoet aan bovenstaande tabel.
De uitkomst van de bespreking is bindend.
Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.
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