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SCHOONHOVENS COLLEGE 2019 - 2020 
 
Bevorderingsregeling leerjaar 3 
 
MAVO 
 
In dit leerjaar hebben we te maken met: 
 

a toetscijfers voor de schoolexamens (SE-cijfer) 
b rapportcijfers 

 
Toetscijfers 
 
Door de examenregeling van de Mavo is het noodzakelijk om al in het derde leerjaar te starten 
met het afnemen van toetsen. Hoe dit is geregeld vindt u in het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA). 
De behaalde toetscijfers (SE) kunnen meetellen voor het rapport (periodecijfer). 
 
 
Rapport (Periode) cijfer 
 
Op de rapporten 1, 2 en 3 vindt u geen hele cijfers vermeld, maar een cijfer met één decimaal, 
bijvoorbeeld 7.3. 
Deze niet-afgeronde periodecijfers geven voor elk vak zo nauwkeurig mogelijk de prestaties van 
uw kind aan. Per leerjaar krijgt uw kind drie periodecijfers. 
 
 
Eindcijfer 
 
1. Ten behoeve van het eindrapport wordt voor elk vak uit de drie periodecijfers een 

eindcijfer bepaald. 
2. In onderstaande tabel vindt u op welke wijze het eindcijfer voor de verschillende vakken 

berekend wordt. 
 
 
Rapport 1: 1x Rapport 1: 1x Rapport 1: 1x 
Rapport 2: 1x Rapport 2: 2x Rapport 2: 2x 
Rapport 3: 1x Rapport 3: 2x Rapport 3: 3x 
 
lichamelijk oefening (lo) Nederlands (ne) Frans (fa) 

geschiedenis (gs) Duits (du) 
aardrijkskunde (ak) Engels (en) 
wiskunde (wi) 
natuurkunde/scheikunde (nask1) 
natuurkunde/scheikunde (nask2) 
biologie (bi) 
economie (ec) 
muziek (mu) 
beeldende vorming (bv)  
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BEVORDERING VAN MAVO 3 NAAR MAVO 4 
 
Een leerling is bevorderd, wanneer: 
hij/zij voldoet aan de normen van beide onderstaande tabellen en dat hij/zij tevens alle 
handelingsopdrachten (zie PTA) met de waardering “goed “of “voldoende “ heeft afgesloten.  
 
Tabel 1:  
 

aantal vakken: 12 
tekorten: 

Minimum aantal punten voor 
bevordering naar M4 

0 72 
1 71 
2 71 
3 73 
4 76  

 
 
Tabel 2:  
 
Hierbij gelden de afgeronde rapportcijfers die voor het gekozen examenpakket zijn behaald 
in leerjaar 3: 
 

Aantal 
Tekorten 

Minimum aantal punten 
  bij 6 vakken/cijfers 

Minimum aantal punten 
bij 7 vakken/cijfers 

 
0 36 42 
1 35 41 
2 35 41 

 
 
Dit betekent: 

- dat er maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of hoger 
zijn. 

- dat er maximaal tweemaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 
of hoger zijn en minstens één 7 of hoger. 

- dat er maximaal één 4 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of hoger 
zijn en minstens één 7 of hoger. 

 
Opmerking 
Een leerling die één compensatiepunt te kort komt volgens de voor hem/haar geldende tabel, 
komt in bespreking; in alle overige gevallen is de leerling niet bevorderd. 
 
Doubleren 
Het is niet toegestaan in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. 
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