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Overgangsnormen leerjaar 1 → 2 en 2 → 3 
 

Overgangsrichtlijn algemeen 

Ons uitgangspunt is het advies van de basisschool. Voldoet een leerling daar nog niet aan in leerjaar 
1 dan kijken we wat de leerling nodig heeft om het advies toch te kunnen halen. Natuurlijk lukt dit 
niet altijd (soms kunnen leerlingen ook opstromen) en daarom zijn er wel overgangsnormen. 

MYP scores en hun waarde op mavo, havo en vwo niveau 

Toetsing en rapportage vindt plaats op basis van vier beoordelingscriteria (0-8) in elk vak. De som van 
de vier beoordelingen noemen we de MYPSUM (die loopt van 0-32). Deze scores hebben op mavo, 
havo en vwo-niveau de volgende waarde: 

 MYPSUM 
 Onvoldoende Net niet voldoende Voldoende Goed 

Mavo 0-10 11-13 14-16 17-32 
Havo 0-13 14-16 17-19 20-32 
Vwo 0-16 17-19 20-22 23-32 

 twee tekortpunten één tekortpunt geen tekortpunten één compensatiepunt 
 

Kernvakkenregeling 

Op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag gezamenlijk niet meer dan één tekortpunt 
gehaald worden (en hiervoor moet elders een compensatiepunt zijn). 

Bevorderen 

Leerlingen kunnen worden bevorderd met hoogstens twee tekortpunten, met compensatiepunten 
voor ieder tekortpunt. Bevorderen kan op mavo-, havo- of vwo-niveau.  

Bespreken 

Iedere leerling die niet voldoet aan de overgangsnormen wordt besproken. 

Opstromen van mavo/havo naar havo/vwo 

Leerlingen in de mavo/havo stroom die zowel in de kernvakken (ne-en-wi) als over alle vakken 
gemiddeld dichter bij vwo dan bij havo scoren, kunnen van de eindvergadering toestemming krijgen 
voor een overstap naar het volgende leerjaar in de havo/vwo stroom.   

Afstromen van havo/vwo naar mavo/havo 

Een leerling die bevorderd kan worden op het mavoniveau, maar niet voldoende punten heeft voor 
de havo-overgang en in een havo/vwo-klas zit, kan naar het volgende leerjaar in een mavo/havo-klas 
of moet anders doubleren. De rapportvergadering brengt hierover een (niet-bindend) advies uit. 

Doubleren 

Leerlingen die niet kunnen worden bevorderd moeten doubleren. Leerlingen kunnen binnen twee 
opeenvolgende leerjaren één keer doubleren. Wie vaker moet doubleren moet afstromen of 
overstappen naar een andere school. 
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