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Bevorderingsnormen 2havo -> 3havo 
 
 
Bevordering naar 3havo: 

 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. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet 
gecompenseerd te worden. De eventueel overige tekorten moeten gecompenseerd zijn door 
een vak uit groep 1, 2 of 3. 

 Maximaal twee tekorten in groep 3. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet 
gecompenseerd te worden. De eventueel overige tekorten moeten gecompenseerd zijn door 
een vak uit groep 1 of 3. 

 Bij twee tekorten moet minimaal 1 tekort gecompenseerd worden. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 
 
Bespreekgebied: 

 Maximaal drie 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. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet 
gecompenseerd te worden. De eventueel overige tekorten moeten gecompenseerd zijn door 
een vak uit groep 1, 2 of 3. 

 Maximaal drie tekorten in groep 3. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet gecompenseerd 
te worden. De eventueel overige tekorten moeten gecompenseerd zijn door een vak uit groep 
1 of 3. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 
De vergadering beslist. 
 
Geen toegang in 3havo – doublure in 2havo, dan wel afstroom: 

 Indien niet aan bovenstaande normen is voldaan. 
De vergadering beslist. 
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Bevorderingsnormen 2h.tech -> 3h.tech 
 
 
Zie bevorderingsnormen 2havo -> 3havo. 
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Bevorderingsnormen 2havo -> 3vwo 
 
 
Recht op plaatsing in 3vwo: 

 Geen tekort in groep 1. Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde 
eindgemiddelden voor de vakken NE, EN en WI is minimaal 8,0. 

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

 Het gemiddelde van de zes op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken FA, 
DU, AK, GS, BI, en NS is minimaal 8,0. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 
 
Bespreekgebied: 

 Geen tekort in groep 1. Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde 
eindgemiddelden voor de vakken NE, EN en WI is minimaal 7,5. 

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

 Het gemiddelde van de zes op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken FA, 
DU, AK, GS, BI, en NS is minimaal 7,5. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 
De vergadering beslist. 
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Bevorderingsnormen 2h.tech -> 3vwo 
 
 
Zie bevorderingsnormen 2havo -> 3vwo.  
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Bevorderingsnormen 2h.tech -> 3v.tech 
 
 
Recht op plaatsing in 3vwo: 

 Geen tekort in groep 1. Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde 
eindgemiddelden voor de vakken NE, EN en WI is minimaal 8,0. 

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

 Het gemiddelde van de zes op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken FA, 
DU, AK, GS, BI, en NS is minimaal 8,0. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 
 
Bespreekgebied: 

 Geen tekort in groep 1. Het gemiddelde van de drie op één decimaal afgeronde 
eindgemiddelden voor de vakken NE, EN en WI is minimaal 7,5. 

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

 Het gemiddelde van de zes op één decimaal afgeronde eindgemiddelden voor de vakken FA, 
DU, AK, GS, BI, en NS is minimaal 7,5. 

 Het op één decimaal afgeronde eindgemiddelde voor O&O is minimaal 7,5. 

 Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 
De vergadering beslist. 
 

 


