
 Overgangsrichtlijnen Groene Hart Rijnwoude 

Klas  2,  VMBO, MAVO en HAVO 

 Maximaal 2 tekorten1 in totaal, waarvan maximaal 1 tekort in de kernvakken (Ne/En/Wi) 

 Praktijkvakken2 moeten voldoende afgerond zijn  

 Gemiddelde van de A.V.O.3 vakken ≥ 6,0 

Bij het niet voldoen aan de boven gestelde richtlijnen vindt bespreking plaats (doubleren, afstromen 

of doorstromen). 

Een leerling in klas 1 kan alleen in uitzonderlijke situaties doubleren, zulks ter beoordeling van de 

unitleider na overleg met de mentor en leerjaarcoördinator. 

Bij een A.V.O. gemiddelde van ≤ 5,5 vindt bespreking plaats (afstromen of doubleren) 

Bij een gemiddelde van ≥ 7,5 in de A.V.O. vakken en geen tekorten vindt bespreking plaats 

(opstromen of doorstromen)  

Klas 3 HAVO 

 Maximaal 2 tekorten in totaal, waarvan maximaal 1 tekort in de kernvakken (Ne/En/Wi) 

 Praktijkvakken moeten voldoende afgerond zijn  

 Gemiddelde van de A.V.O. vakken ≥ 6,0 

Bij het niet voldoen aan de boven gestelde richtlijnen vindt bespreking plaats (doubleren of 

doorstromen).  

Afstromen naar 4 Mavo is in principe niet mogelijk. Alleen in bijzondere gevallen kan hier in een 

vroegtijdig stadium toe besloten worden. De leerling dient dan aan de volgende voorwaarden te 

voldoen: 

 Er is aantoonbaar (Cito/Nio, VAS of ander extern rapport) reden tot twijfel aan de HAVO 

capaciteiten. 

 Er is bij het 2e rapport een positief besluit van de docentenvergadering genomen voor deze 

leerweg. 

 De leerling heeft in de les een gemotiveerde houding ten opzichte van school, dan wel 

ontwikkelt deze positieve houding in de laatste periode. 

 De leerling volgt een aanvullend of aangepast programma voor vakken in het gekozen 

examenpakket waar dat voor de aansluiting naar 4 MAVO noodzakelijk is. De leerling dient 

een positief advies te krijgen van de docenten bij wie een aangepast of aanvullend 

programma gevolgd wordt. 

  De genoemde voorwaarden worden uiterlijk twee weken na de 2e rapportvergadering met 

de ouders besproken en de ouders stemmen ook in met de voorwaarden. Dit wordt 

schriftelijk vastgelegd en in het dossier bewaard. 

                                                           
1
 Cijfer 5 = 1, tekort, cijfer 4 of lager = 2 tekorten 

2
 Jaar 1: BV/MX/LO/LV/TA; Jaar 2: BV/TN/MX/LO/LV/TA 

3
 Ne, En, Du, Fa, Wi, Ns, Bi, Ak, Gs, Ec, Mm 
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3 Mavo  

 Binnen het gekozen pakket maximaal 2 x het cijfer 5 of 1 x het cijfer 4 en een totaal van 

minimaal 36 punten 

 In totaal maximaal 3 tekorten4 

 Het gemiddelde van de A.V.O. vakken5 moet ≥ 6,0 zijn 

 De vakken CKV, LO, BV en LV moeten voldoende afgesloten zijn 

Bij het niet voldoen aan de bovengestelde richtlijnen vindt bespreking plaats (doubleren of 

doorstromen). 

Belangrijk:Tijdens de overgangsvergadering wordt door het docententeam bepaald of een leerling in 

klas 4 een zevende vak mag volgen voor eventuele doorstroom, na het examen, naar 4 Havo. De 

capaciteiten en het gedrag, zoals werkhouding en inzet, van de leerling zijn daarbij van belang 

 

 

                                                           
4
 Cijfer 5 = 1 tekort, cijfer 4 of lager = 2 tekorten 

5
 Ne, Du, En, Wi, Ns1, Ns2, Ec, Bi, Gs, Ak 


