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Overgangsnormen leerjaar 3 → 4 
 
Vanuit mh3 kunnen leerlingen worden bevorderd naar mavo 4 of naar havo 4. Vanuit hv3 kunnen 
leerlingen worden bevorderd naar havo 4 of naar (tt)vwo 4. De toelatingseisen tot havo 4 zijn vanuit 
mh3 en vanuit hv3 identiek. 

MYP scores, tekortpunten en compensatiepunten 

Toetsing en rapportage vindt plaats op basis van vier beoordelingscriteria (0-8) in elk vak. Alle 
beoordelingscriteria worden minimaal twee keer per schooljaar getoetst. De optelling van de 
resultaten van de vier beoordelingscriteria noemen we de MYP SUM (die loopt van 0-32). De 
grenswaarden voor goed, voldoende, net niet voldoende en onvoldoende zijn voor mavo, havo en 
vwo: 

 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 

 

Voor vakken die in leerjaar 4 worden gekozen moet de leerling ook voldoen aan een criteriumeis.  

 Criteriumeis 
Vak in leerjaar 4 Voor mavo 4 

MYPSUM 14 + … 
Voor havo 4 

MYPSUM 17 +… 
Voor vwo 4 

MYPSUM 20 +… 
Nederlands, Engels Geen aparte criteriumeisen naast de kernvakkenregeling 
Wiskunde A 

A3 
A4 A5 

Wiskunde B A5 A6 
Frans, Duits B3 B4 B5 
Geschiedenis A3 A4 A5 
Aardrijkskunde A3 A4 A5 
Economie, bedrijfseconomie A3 A4 A5 
Natuurkunde / Nask1 A3 A4 A5 
Scheikunde / Nask 2 A3 A4 A5 
Biologie A3 A4 A5 
Kunstvak beeldende vorming A3 (VA/MU/DSN) A4 (VA/MU/DSN) - 
Kunstvak muziek A3 (VA/MU/DSN) A4 (VA/MU/DSN) - 

 

Tekortpunten en compensatiepunten worden als volgt toegekend: 

MYPSUM 

Vak verplicht of 
leerling laat vak 
vallen  

Door leerling gekozen in het vakkenpakket voor 
leerjaar 4 
Criteriumeis wel 
gehaald 

Criteriumeis niet 
gehaald 

Goed +1 +1 0 
Voldoende 0 0 -1 

Net niet voldoende -1 
Onvoldoende -2 
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Binnen de overgangsnormen tellen mee: 

• Alle gekozen vakken in het profiel- en vrije deel (met criteriumeis) 
• Alle overige vakken (zonder criteriumeis) 

 
Kernvakken regeling mavo 

Op het vak Nederlands mag slechts één tekortpunt gehaald worden. 

Kernvakken regeling havo/vwo 

Op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag gezamenlijk niet meer dan één tekortpunt 
gehaald worden. 

Er zijn drie categorieën te onderscheiden: bevorderen, bespreken, afwijzen. 

Bevorderen 

Het dossier van de leerling moet op orde zijn (geen ontbrekende beoordelingen, tenzij daar een 
geldige reden voor is). N.B. Het vak KCKV moet in mh3 met een voldoende worden afgesloten. 

Leerlingen die hoogstens één tekortpunt hebben kunnen zonder compensatie worden bevorderd 
binnen het betreffende opleidingsniveau. 

Vanuit de dakpan mavo/havo 3 kunnen verder worden bevorderd: 

• naar mavo 4 met twee tekortpunten en één compensatiepunt op mavo niveau 
• naar havo 4 met twee tekortpunten en twee compensatiepunten op havo niveau 

 

Vanuit de dakpan havo/vwo 3 kunnen verder worden bevorderd: 

• naar havo 4 met twee tekortpunten en twee compensatiepunten op havo niveau 
• naar vwo 4 met twee tekortpunten en twee compensatiepunten op vwo niveau 

 

Bespreken 

Iedere leerling die één punt tekortkomt om bevorderd te kunnen worden en/of van wie het dossier 
niet op orde is, wordt besproken. De docentenvergadering beslist. Dit besluit kan ook zijn dat de 
leerling moet deelnemen aan de Zomerschool (de afsluitende toets daarvan bepaalt dan of de 
leerling alsnog wordt bevorderd) of een andere opdracht moet vervullen. 

Afwijzen 

Afgewezen is iedere leerling die minstens twee punten tekortkomt voor de bevordering.  

De teamleider en/of de rapportvergadering behouden zich wel het recht voor om in uitzonderlijke 
gevallen een leerling te bespreken, ook al is dat niet in overeenstemming met de bovengenoemde 
grenzen. Aan deze uitzonderingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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