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Schoonhovens College
Bevorderingsregeling mavo 2
Periodecijfer
Op de rapporten 1, 2 en 3 staan geen hele cijfers vermeld, maar een cijfer met één decimaal, bijv. 7.3.
Per leerjaar krijgt uw kind drie periodecijfers.
Eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van de drie periodecijfers.
De periodecijfers hebben het volgende gewicht:
Rapport 1 : 1x
Rapport 2 : 1x
Rapport 3 : 1x
Lichamelijke oefening
(lo)

Rapport 1 : 1x
Rapport 2 : 2x
Rapport 3 : 2x
Nederlands (ne)
Geschiedenis (gs)
Aardrijkskunde (ak)
Wiskunde (wi)
Natuur-/scheikunde (ns)
Muziek (mu)
Tekenen (te)
Technologie (tl)

Rapport 1 : 1x
Rapport 2 : 2x
Rapport 3 : 3x
Duits (du)
Engels (en)
Frans (fa); keuzevak

1. het eindcijfer wordt wel 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, (is het eindcijfer bijv. 2.3 dan wordt als eindcijfer op
het rapport genoteerd: 3).
De rapportvergadering
De vergadering van alle –aan de leerling lesgevende- docenten bepaalt op basis van het eindrapport
of de leerling wordt bevorderd.
Hierbij geldt de volgende regel:
Onvoldoendes worden omgerekend in
tekortpunten:
Eindcijfer 5 → 1 tekortpunt
Eindcijfer 4 → 2 tekortpunten
Eindcijfer 3 → 3 tekortpunten

Bevordering
Uitgangspunt
De leerling die één punt tekort komt volgens de voor hem/haar geldende tabel, komt in bespreking.
In alle overige gevallen is de leerling niet bevorderd. De uitkomst is bindend.
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Een leerling in mavo 2 komt ook in bespreking indien het advies van de lesgevende docenten afwijkt
van de puntenbevordering.

Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.
Bevorderingsnormen
B2 mavo → 3 mavo
De leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan onderstaande tabel:
Aantal tekorten:
0
1
2
3

Minimum aantal punten over 11 vakken
66
65
65
66

B2 mavo →3 havo
Deze tabel geldt alleen voor leerlingen die vanuit h/m 1 zijn ingestroomd in mavo 2 met als
keuzevak Frans.
De leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan onderstaande tabel:
Niet meer dan 2 onvoldoendes
Aantal tekorten:
0
1
2
3
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Minimum aantal punten over 12 vakken
87
87
87
89

