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Bevorderingsnormen 1vwo ath. -> 2vwo  
 
 
Bevordering naar 2vwo:  

 Geen tekorten in groep 1.  

 Maximaal één tekort in groep 2. Dit tekort moet gecompenseerd zijn door een vak uit groep 
2.  

 Maximaal één tekort in groep 3. Dit tekort moet gecompenseerd zijn door een vak uit groep 1 
of groep 3.  

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden.  
 
Bespreekgebied:  

 Maximaal twee tekorten.  

 Maximaal één tekort in groep 1. Dit tekort moet gecompenseerd zijn door een vak uit groep 1 
of groep 3.  

 Maximaal twee tekorten in groep 2. Minimaal één tekort moet gecompenseerd zijn door een 
vak uit groep 2.  

 Maximaal twee tekorten in groep 3. Minimaal één tekort moet gecompenseerd zijn door een 
vak uit groep 1 of groep 3.  

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden.  
De vergadering beslist.  
 
Geen toegang in 2vwo – doorstroom naar 2havo:  

 Indien niet aan bovenstaande normen is voldaan.  
De vergadering beslist. 
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Bevorderingsnormen 1vwo ath. -> 2gym  
 
 
Recht op plaatsing in 2gym:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken NE, 
EN en FA is minimaal 7,5.  

 
Bespreekgebied:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken NE, 
EN en FA is minimaal 7,0.  

 
Geen toegang in 2gym:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken NE, 
EN en FA is maximaal 6,9.  

 
Onderbouwing:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Op het gymnasium krijg je les in veel talen. Het is daarom belangrijk dat de leerling in klas 1 
laat zien dat hij/zij aanleg voor talen heeft. Een gemiddelde van minimaal een 7,5 toont dit 
aan. Bij een iets lager gemiddelde (7,0-7,5) kan de taalkundige basis te smal zijn. Een 
bespreking moet dit uitwijzen.  
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Bevorderingsnormen 1vwo ath. -> 2v.tech  
 
 
Recht op plaatsing in 2v.tech:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Het op één decimaal afgeronde eindgemiddelde voor WI is minimaal 7,0.  

 Het op één decimaal afgeronde eindgemiddelde voor O&O is minimaal 7,0.  

 De O&O-docenten moeten een positief advies geven. Bij overinschrijving gaan leerlingen met 
een dubbel positief advies voor.  

 
Bespreekgebied:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Het op één decimaal afgeronde eindgemiddelde voor WI is minimaal 6,5.  

 Het op één decimaal afgeronde eindgemiddelde voor O&O is minimaal 6,5.  
 
Geen toegang in 2v.tech:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  
 
Onderbouwing:  

 Zie bevorderingsnormen 1vwo -> 2vwo.  

 Het technasium is een technische opleiding. Het is daarom belangrijk dat de leerling in klas 1 
laat zien dat hij/zij aanleg voor WI en O&O heeft. Een gemiddelde van minimaal een 7,0 
toont dit aan. Bij een iets lager gemiddelde (6,5-7,0) kan de technische basis te smal zijn. 
Een bespreking moet dit uitwijzen.  

 
Bij overinschrijving voor het Technasium geldt het volgende:  

De docenten van het vak O&O kunnen een dubbel positief advies geven. Leerlingen met een 

dubbel positief advies worden met voorrang geplaatst. De vergadering beslist uiteindelijk over 

de plaatsing van de leerlingen in de Technasium klas. 
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Bevorderingsnormen 1vwo gym. -> 2gym 
 

Bevordering naar 2gym.:  

 Geen tekorten in groep 1.  

 Maximaal één tekort in groep 2. Dit tekort moet gecompenseerd zijn door een vak uit groep 
2.  

 Maximaal één tekort in groep 3. Dit tekort moet gecompenseerd zijn door een vak uit groep 1 
of groep 3. De vakken Latijn en Grieks worden gemiddeld tot één cijfer. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden.  
 
Bespreekgebied:  

 Maximaal twee tekorten.  

 Maximaal één tekort in groep 1. Dit tekort moet gecompenseerd zijn door een vak uit groep 1 
of groep 3.  

 Maximaal twee tekorten in groep 2. Minimaal één tekort moet gecompenseerd zijn door een 
vak uit groep 2.  

 Maximaal twee tekorten in groep 3. Minimaal één tekort moet gecompenseerd zijn door een 
vak uit groep 1 of groep 3.  

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden.  
De vergadering beslist.  
 
Geen toegang in 2gym. : 

 Indien niet aan bovenstaande normen is voldaan.  
Doorstroom naar 2vwo ath. of 2havo: 

 Bespreking in de vergadering. 
De vergadering beslist. 

 

 


