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Uitgangspunten: 
* Bij de bevordering in V4 worden de eindcijfers van Social Studies, Arts 
and Culture en Academic Skills gecombineerd tot één cijfer (allen weging 
1). 
* Het  cijfer van PE telt niet mee bij het puntenaantal. Het cijfer wordt 
omgezet naar de beoordeling “onvoldoende” (1.0 – 5.4), “voldoende” (5.5 
– 7.4) of “goed” (7.5 of hoger).  
* De normen zijn gebaseerd op een volledig vakkenpakket met één 
examenvak in de vrije ruimte. Indien een leerling meerdere vakken in de 
vrije ruimte heeft, wordt het vak met het hoogste cijfer meegerekend. 

 
 

De leerling is bevorderd met 
-alle vakken 6 of hoger 
-1 x 5 en de overige vakken 6 of hoger 
-2 x 5, de overige vakken 6 of hoger en gemiddeld minimaal 6,0 over alle 
vakken 
-1 x 4, de overige vakken 6 of hoger en gemiddeld minimaal 6,0 over alle  
vakken 
-1 x 5 en 1 x 4, de overige vakken 6 of hoger en gemiddeld minimaal 6,0 
over alle vakken 
 
 
En onder de volgende voorwaarden (betreffende onvoldoendes): 
* Voor de vakken Nederland, Engels en wiskunde: maximaal 2 x 5 of 1 x 4 
* Geen van de eindcijfers is lager dan 4 
* Binnen het combinatiecijfer mag het eindcijfer voor de afzonderlijke 
vakken Social Studies, Arts and Culture en Academic Skills niet lager zijn 
dan 4 
 
Een leerling die eind Vwo 4 niet alle onderdelen van het vak PE heeft 
afgerond of een onvoldoende staat, zal dit in het volgende leerjaar moeten 
inhalen/recht trekken. PE moet namelijk in het examenjaar met een 
voldoende voor het driejarig programma ( V4-V5-V6) worden afgesloten 
om te kunnen slagen. 
  



Bespreekzone: 
Een leerling wordt in de docentenvergadering besproken in de volgende  
gevallen:  
 
2 x 5  en minimaal 53 punten bij 9 vakken 
1 x 4  en minimaal 53 punten “ 
1 x 4 en 1 x 5 en minimaal 53 punten “ 
1 x 3  en minimaal 53 punten “ 
2 x 4  en minimaal 54 punten “ 
3 x 5  en minimaal 54 punten “ 
1 x 4 en 2 x 5 en minimaal 55 punten “ 

 
 

De docentenvergadering beslist over het al dan niet bevorderen van 
leerlingen die besproken worden. 

 
 

Rapport 
De rapportage aan de ouders vindt plaats na iedere toetsperiode. 

 
 
 

Indien een leerling op enig moment een 2e vak in de vrije ruimte wil laten 
vallen, kan dit alleen na overleg met de decaan. Het laten vallen of 
wijzigen van een vak wordt slechts toegestaan op twee momenten in 
een schooljaar: na TW 2 en aan het eind van het schooljaar. 


