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Overgangsnormen leerjaar 1 en 2      2021-2022 
 
Toelichting 
Deze overgangsnormen zijn vrijwel identiek aan de overgangsnormen waarmee de MR op 12 
november 2020 heeft ingestemd en worden nu ook in deze vorm (dus zonder Corona-aanpassingen) 
van toepassing op de overgang in juli 2022. De woorden “doet een uitspraak” zijn vervangen door 
“beslist”. De oude aparte eisen aan het vak Engels voor doorstroom naar tt-havo of tt-vwo waren 
niet meer van deze tijd (alles is nu tto) en zijn daarom verwijderd. De gele arcering in de tabel is 
weggehaald. 
 
Algemene informatie 
 
Toetsing en rapportage vindt plaats op basis van vier beoordelingscriteria (maximale score is 8) in elk 
vak. De optelling van de resultaten van de vier beoordelingscriteria noemen we de MYP SUM.  
 
Een voorbeeld: English  

Criterium A kijk/luistervaardigheid 1-8 

Criterium B Leesvaardigheid 1-8 

Criterium C Communicatie (spreken en schrijven) 1-8 

Criterium D Correct taalgebruik (spreken en schrijven) 1-8 

MYP SUM Maximumscore 32 

 
 
Voor de mavo geldt: een MYP SUM van 15 punten is voldoende 
Voor de havo geldt:  een MYP SUM van 17 punten is voldoende 
Voor het vwo geldt:  een MYP SUM van 19 punten is voldoende 
 
Alle vakspecifieke beoordelingscriteria worden minimaal twee keer per schooljaar getoetst  
 

Overgangsnormen leerjaar 1 naar leerjaar 2 
 
Algemene eisen 
 
Een leerling wordt bevorderd indien: 
 
Mavo/havo: 

• Op elk vak afzonderlijk een MYP SUM van tenminste 15 punten is behaald. 

• Op maximaal twee vakken een MYP SUM tussen 10-14 punten is behaald, waarbij het totaal 
van de MYP SUM van alle 12 vakken minimaal 180 punten is. 

 
Havo/vwo: 

• Op elk vak afzonderlijk een MYP SUM van tenminste 17 punten is behaald. 

• Op maximaal twee vakken een MYP SUM van 15-16 punten is behaald, waarbij het totaal van 
de MYP SUM van alle 12 vakken minimaal 204 punten is behaald. 

 
Indien een leerling niet aan bovenstaande eis voldoet, wordt deze leerling tijdens de 
overgangsvergadering besproken. De docentenvergadering beslist over het vervolgtraject. 
 

Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3 
De norm is uitgesplitst over de niveaus mavo – havo – vwo om aan het einde van het schooljaar een 
indicatie te kunnen geven van het niveau waarop de leerling is bevorderd. Het is niet bedoeld als 
bindende niveaubepaling, omdat in leerjaar 3 nog sprake is van een dakpanklas.  
 



 

Algemene eisen 
 
Een leerling wordt bevorderd indien: 
 
Mavo: 
 

• Kernvakkenregeling: Het rapport mag maximaal één MYP SUM van 10-14 punten op de 
kernvakken (Ne, Eng, wi) bevatten. 

• Op elk vak afzonderlijk een MYP SUM van tenminste 15 punten is behaald. 

• Op maximaal twee vakken een MYP SUM van 10-14 punten is behaald, waarbij het totaal van 
de MYP SUM van alle 13 vakken minimaal 195 punten is. 

 
NB: De gekozen vakken voor leerjaar 3 mavo/havo (Duits of Frans EN design of music of VA) moeten 
een MYP SUM hebben van minimaal 15 punten. 
 
Havo: 
 

• Kernvakkenregeling: Het rapport mag maximaal één MYP SUM van 15-16 punten op de 
kernvakken (Ne, Eng, wi) bevatten. 

• Op elk vak afzonderlijk een MYP SUM van tenminste 17 punten is behaald. 

• Op maximaal twee vakken een MYP SUM van 15-16 punten is behaald, waarbij het totaal van 
de MYP SUM van alle 13 vakken minimaal 221 punten is. 

 
NB1: De gekozen vakken voor leerjaar 3 mavo/havo (Duits of Frans EN design of music of VA) moeten 
een MYP SUM hebben van minimaal 17 punten. 
NB2: De gekozen vakken voor leerjaar 3 havo/vwo (design of music of VA) moeten een MYP SUM 
hebben van minimaal 17 punten. 

 
 
Vwo: 
 

• Kernvakkenregeling: Het rapport mag maximaal één MYP SUM van 17-18 punten op de 
kernvakken (Ne, Eng, wi) bevatten. 

• Op elk vak afzonderlijk een MYP SUM van tenminste 19 punten is behaald. 

• Op maximaal twee vakken een MYP SUM van 17-18 punten is behaald, waarbij het totaal van 
de MYP SUM van alle 13 vakken minimaal 247 punten is. 

 
 

NB: Het gekozen vak (design of music of VA) moet een MYP SUM hebben van minimaal 19 punten.  
 

 
Indien een leerling niet aan bovenstaande eis voldoet, wordt deze leerling tijdens de 
overgangsvergadering besproken. De docentenvergadering beslist over het vervolgtraject. 


