
 

Vaststelling overgangsregels  
Topmavo (onderbouw) 
(aug 2020) 

 
Uitgangspunten: 

 De juiste leerroute voor de leerling om optimaal te kunnen presteren. 

 De leerling zit na klas 1 op de juiste leerroute. 

 De leerling blijft niet meer zitten. 

 De vaardigheden (leerwerkhouding, plannen, samenwerken, presenteren en 
reflectie) tellen mee in de bespreking. 

 
Hieronder geven we de grenzen aan. Alle besprekingen en besluiten worden genomen 
door het docententeam in de rapportvergadering. 

 

Klas 1 Topmavo (vmbo-tl) 
Gem. 8,0 of hoger opstroom  2 havo 
Gem. 7,5 bespreking opstroom havo in 
 rapportvergadering 
1 tekort *) doorstroom 2 vmbo-tl 
1 tekort en gem. 6,0 bespreking in rapportvergadering 
gem. alle vakken lager dan een 6,0 bespreking in rapportvergadering 
gemiddeld 2 tekorten of meer gerichte bevordering 2 vmbo-k, tenzij
 het docententeam anders beslist 

  

Klas 1 Topmavo (vmbo-tl/havo) 
Gem. 7,0 of hoger  
en Nederlands, wiskunde, Engels gem. een 7,0  
en geen tekort bij Ne, wi, En doorstroom 2 havo 
 
Aan alle drie de voorwaarden dient te worden voldaan. 
 
Bij 2 tekorten of meer  
of een totaal gem. van 6,5 of lager  
of 1 tekort bij Nederlands, wiskunde en Engels  
of gemiddelde Ne, wi, En van 6,5 of lager gerichte bevordering 2 vmbo-tl 
 
Alle situaties tussen  
doorstroom 2 havo en gerichte  
bevordering 2 vmbo-tl bespreking in rapportvergadering 

 
Klas 2 Topmavo (vmbo-tl) 
Gem. 8 of hoger opstroom 3 havo 
Gem. 7,5 bespreking in rapportvergadering 
1 tekort doorstroom 3 vmbo-tl 
1 tekort en gem. 6,0 bespreking in rapportvergadering  
gem. alle vakken lager dan een 6,0 bespreking in rapportvergadering 
2 tekorten of meer gerichte bevordering 3 vmbo-k, tenzij
 het docententeam anders beslist 
 

 



 
 

Klas 2 Topmavo (havo) 
1 tekort en gemiddeld 6,0 of hoger doorstroom 3 havo 
2 tekorten of meer of gem. 6,0 of lager bespreking in rapportvergadering 
2 tekorten bij Ne, wi, En  gerichte bevordering naar 3 vmbo-tl  
3 tekorten of meer  bespreking leerroute in de   
  rapportvergadering 
  
Voor heel klas 2 geldt: de Maatschappelijke Stage moet met een voldoende worden 
afgesloten. Dit cijfer telt niet mee bij de overgang naar klas 3.  

 

Klas 3 Topmavo (havo) 
1 tekort en gemiddeld 6,0 of hoger doorstroom 4 havo 
2 tekorten of meer of gem. 6,0 of lager bespreking in rapportvergadering 
2 tekorten bij Ne, wi, En  gerichte bevordering naar 4 vmbo-tl  
3 tekorten of meer  bespreking leerroute in de   
  rapportvergadering  

 
Let op:  
De cijfers komen tot stand door voortschrijdend gemiddelde (alle periodes tellen het 
hele jaar mee). We rekenen met 1 decimaal. 
 
*) een tekort is een eindcijfer onder de 5,5. Een afgeronde 4 en 3 zijn twee tekorten. 

 
 
 


