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 Schooljaar 2020-2021 
 
 
 
Normering leerjaar 1 naar 2  
 
Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen)       
We hebben voor deze klassen een tweejarige brugperiode. In principe stromen alle leerlingen vanuit 
de brugklas door naar leerjaar 2. De volgende vakken tellen mee bij deze afweging:  
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, techniek, beeldende 
vorming en lichamelijke opvoeding    
Uitzondering: Het kan soms in het belang van de leerling zijn om leerjaar 1 opnieuw te doen. 
 
       
Algemene opmerkingen voor de Bl onderbouw:    

• Voor alle vakken geldt: een 4,50  tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt. 
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.    
• Een leerling is over bij maximaal 3 tekortpunten.    
• Een leerling wordt besproken vanaf 4 tekortpunten.       
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken.  

    
Tussentijdse doorstroommogelijkheid 
 
Leerlingen uit de BB-brugklassen kunnen met de kerst overstappen naar de BB/KB-brugklas en 
leerlingen uit de BB/KB-brugklassen kunnen met kerst overstappen naar de KB/TL- brugklas indien zij 
voor Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie een 8.0 of hoger scoort 
op het eerste rapport. Verder dient de meerderheid van de docenten een positief advies te geven.    
    
Wanneer de studieresultaten tegenvallen, kunnen de leerlingen, na overleg met de ouders, van de 
KB/TL-brugklas met kerst verwezen worden naar de BB/KB-brugklas.     

    



 Schooljaar 2020-2021 

 

Normering leerjaar 2 BB naar leerjaar 3 BB    
 
De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:    
Nederlands, Engels, natuurkunde, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, 
muziek, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en techniek.  
 
Algemene opmerkingen voor de Bl onderbouw:    

• Voor alle vakken geldt: een 4,50 tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt. 
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.    
• Een leerling is over bij maximaal 3 tekortpunten.    
• Een leerling wordt besproken vanaf 4 tekortpunten.       
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken. 
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Normering leerjaar 2 BB/KB naar leerjaar 3 BB of 3 KB  
  
De eisen voor KB zijn: 
De som van de cijfers van onderstaande vakken is 78 punten of hoger (niet-afgerond):  
Nederlands, Engels, natuurkunde, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, 
muziek, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en techniek.  
Daarnaast zijn er per profiel de volgende toelatingseisen:  
 
Niveaudoorstroming van leerjaar 2 BB/KB naar 3 KB profiel Techniek  
 
Een leerling gaat over naar leerjaar 3 KB als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:   
Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde is tenminste 2 x het cijfer 6.5 of hoger 
gehaald en 2 x een 5.5 of hoger gehaald.   
  
Niveaudoorstroming voor leerjaar 2 BB/KB naar 3 KB profiel Zorg en Welzijn   
 
Een leerling gaat over naar leerjaar 3 KB als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:   
Bij het keuzepakket Nederlands, Engels, biologie en wiskunde is tenminste 2x het cijfer 6.5 of hoger 
en 2x het cijfer 5.5 of hoger gehaald.   
Bij het keuzepakket Nederlands, Engels, biologie en geschiedenis is 2x het cijfer 6.5 of hoger en 2x 
het cijfer 5.5 of hoger behaald voor de vakken Nederlands, Engels, biologie, geschiedenis en 
aardrijkskunde.   
 
Niveaudoorstroming voor leerjaar 2 BB/KB naar 3 KB profiel D&P (Dienstverlening en Producten)   
Een leerling gaat over naar leerjaar 3 KB als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:   

• Voor de drie verplichte vakken Nederlands en Engels en Economie en een van de volgende 
keuzevakken: biologie, wiskunde, is 2x het cijfer 6.5 of hoger en 2x het cijfer 5.5 of hoger 
gehaald.  

 
Algemene opmerkingen voor de Bl onderbouw:    

• Voor alle vakken geldt: een 4,50 tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt. 
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.      
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken. 
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Normering leerjaar 3 BB/KB naar leerjaar 4 BB/KB  
        
Uitgangspunten:           
• De normering is op basis van de cijfers van het voortgangsdossier, waarbij voor de vakken CKV 

en Maatschappijleer de beoordeling in het examendossier (=PTA) geldt; 
• We kijken naar de cijfers van de volgende vakken.  

o Nederlands, Engels, Lichamelijke Opvoeding, Maatschappijleer + 2 profiel gerelateerde vakken 
o Cijfer profieldeel praktijkvak 
o Combinatiecijfer (gemiddelde van de keuzevakken)  

  
 
Bevordering naar leerjaar 4: 
• Bij maximaal 3 tekortpunten van bovengenoemde vakken. 
• Indien CKV en alle handelingsopdrachten binnen de verschillende vakken met een voldoende zijn 

afgesloten 

Een leerling wordt besproken vanaf 4 tekortpunten.  

 

Opmerkingen m.b.t. de overgangsnormering: 

• Het overgangscijfer komt tot stand via het voortschrijdend gemiddelde; 
• Een leerling wordt alleen bevorderd als het volledige voortgangsdossier is afgerond;  
• Voor alle vakken geldt: een 4,50 tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt.  
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.  
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling op basis van de normering wordt 

bevorderd.   
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken.  
 
 
Algemeen geldt:  
• In het VMBO zijn 2 examenjaren: Leerjaar 3 is het eerste examenjaar; 
• De cijfers van het PTA die in leerjaar 3 behaald worden, tellen mee voor het uiteindelijke 

schoolexameneindcijfer van de examenvakken in leerjaar 4; 
• Het cijfer van het vak maatschappijleer telt mee voor het examen. De kandidaten hebben bij een 

onvoldoende het recht op een herkansing voor dit vak;  
• Voor CKV en de handelingsopdrachten geldt dat de leerlingen bij een onvoldoende het recht 

hebben op een herkansing. De herkansing moet voor 17 juni 2021 als voldoende zijn beoordeeld. 
• Het vak rekenen telt niet mee binnen de overgangsnormering en in leerjaar 4 ook niet binnen de 

slaag/zak-regel. Leerlingen die een 5 of lager scoren kunnen in leerjaar 4 een herkansing 
aanvragen.   

 



Aanvullende informatie kunt u lezen in het examenboekje. 
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