1.

Er worden de volgende eindrapportcijfers gegeven: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

2.

Bij vakken met een Centraal Examen wordt gewerkt met tekort- en overpunten. Bij cijfers
lager dan zes wordt gesproken van tekortpunten. Een vijf is één tekortpunt, een vier geeft
twee tekortpunten, ……. etc. Cijfers boven de zes geven overpunten. Een zeven geeft één
overpunt, een acht geeft twee overpunten, ……… etc.

3.

Rapportcijfers die uitsluitend door berekeningen worden bepaald en niet uitkomen op een
geheel getal, worden afgerond op de rekenkundig juiste manier. Een cijfer lager dan 6 is een
onvoldoende.

4.

Om te kunnen worden bevorderd, moet de leerling voldoen aan alle regels die op zijn of haar
afdeling van toepassing zijn.

5.

Indien er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn of geweest zijn, kan de docentenvergadering een leerling bevorderen zonder dat aan het gestelde onder 4 wordt voldaan.

6.

Voorwaardelijke bevordering wordt uitdrukkelijk op het eindrapport vermeld en bovendien
schriftelijk aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Tussen 1 oktober en 1 januari daaropvolgend wordt definitief omtrent deze overgang besloten.

7.

Over de bevordering van leerlingen tot een hogere klas beslist de schoolleiding in overleg
met de docenten. Een leerling mag niet voor de derde maal in dezelfde klas het onderwijs
volgen, tenzij de vestigingsdirecteur daartoe bijzondere vergunning verleent.

8.

De vestigingsdirecteur kan op voorstel van de docentenvergadering een leerling die tweemaal in dezelfde klas gezeten heeft en het jaar daarop in een hogere klas weer blijft zitten,
de verdere toegang tot de school ontzeggen als de studie volgens het oordeel van de docenten niet tot een goed einde gebracht zal worden.

9.

Het eindrapport wordt voor alle klassen van de Tweede Fase havo/vwo bepaald door alle
cijfers en andere beoordelingen die gedurende het schooljaar zijn verkregen.

10.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vestigingsdirecteur, met inachtneming van het gestelde in het schoolreglement.
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11.

11.1

Een leerling in havo-4 wordt bevorderd naar havo 5, indien bij de vaststelling van het eindrapport voldaan is aan 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 èn 11.5:
•
•
•
•
•

alle eindcijfers zijn voldoende, of
er staat één keer het cijfer 5, alle andere eindcijfers zijn voldoende en het gemiddelde van
alle eindcijfers is 6.0 of hoger, of
er staat één keer het cijfer 4, alle andere eindcijfers zijn voldoende en het gemiddelde van
alle eindcijfers is 6.0 of hoger, of
er staat twee keer het cijfer 5, alle andere eindcijfer zijn voldoende en het gemiddelde van
alle eindcijfers is 6.0 of hoger, of
er staat één keer het cijfer 4 en één keer het cijfer 5, alle andere eindcijfers zijn voldoende
en het gemiddelde van alle eindcijfers is 6.0. of hoger

11.2

Voor de vakken met een Centraal Examen blijft er na compensatie van tekortpunten door
overpunten hoogstens één tekortpunt over.

11.3

Voor de basisvakken Nederlands, Engels en Wiskunde heeft de leerling hoogstens één vijf.
Voor leerlingen zonder wiskunde in hun vakkenpakket geldt dat er hoogstens één vijf voor
Nederlands en Engels behaald mag zijn. Er mag geen 4 of lager behaald zijn voor één van de
basisvakken; bij meer dan één vijf is de leerling eveneens niet bevorderd.

11.4

Het vak Lichamelijke opvoeding (lo) heeft een eindbeoordeling “voldoende” of “goed”.

11.5

Alle handelingsdelen behorend bij de verschillende vakken zijn “naar behoren” uitgevoerd.

12.

Een leerling, die niet voldoet aan het gestelde in 11.4 en/of 11.5 maar wel aan het gestelde in
11.1, 11.2 en 11.3 wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk in de week voorafgaande aan het
begin van het nieuwe schooljaar alsnog aan de gestelde eisen te volden.

13.

Extra vak
Bij een besluit tot bevorderen of doubleren mag het rapportcijfer van een extra niet-verplicht
vak met centraal examen worden bedekt, waarna de regels 11.1 tot en met 11.5 en eventueel
regel 12 worden toegepast. De overgebleven vakken moeten wel voldoen aan de eisen voor
een volledig vakkenpakket.
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14.

14.1

Een leerling wordt bevorderd van vwo-4 naar vwo-5 of van vwo-5 naar vwo-6, indien bij de
vaststelling van het eindrapport voldaan is aan 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 èn 14.5:
•
•
•
•
•

alle eindcijfers zijn voldoende, of
er staat één keer het cijfer 5 en alle andere eindcijfers zijn voldoende, of
er staat één keer het cijfer 4, alle andere eindcijfers zijn voldoende en het gemiddelde van
alle eindcijfers is 6.0 of hoger, of
er staat twee keer het cijfer 5, alle andere eindcijfer zijn voldoende en het gemiddelde van
alle eindcijfers is 6.0 of hoger, of
er staat één keer het cijfer 4 en één keer het cijfer 5, alle andere eindcijfers zijn voldoende
en het gemiddelde van alle eindcijfers is 6.0. of hoger

14.2 Voor de vakken met een Centraal Examen blijft er na compensatie van tekortpunten door
overpunten hoogstens één tekortpunt over.
14.3 Voor de basisvakken Nederlands, Engels en Wiskunde heeft de leerling hoogstens één vijf.
Voor leerlingen zonder wiskunde in hun vakkenpakket geldt dat er hoogstens één vijf voor
Nederlands en Engels behaald mag zijn. Er mag geen 4 of lager behaald zijn voor één van de
basisvakken; bij meer dan één vijf is de leerling eveneens niet bevorderd.
14.4 Het vak Lichamelijke opvoeding (lo) heeft een eindbeoordeling “voldoende” of “goed”.
14.5 Alle handelingsdelen behorend bij de verschillende vakken zijn “naar behoren” uitgevoerd.
15.

Een leerling, die niet voldoet aan het gestelde in 14.4 en/of 14.5 maar wel aan het gestelde in
14.1, 14.2 en 14.3 wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk in de week voorafgaande aan
het begin van het nieuwe schooljaar alsnog aan de gestelde eisen te volden.

16.

Extra vak
Bij een besluit tot bevorderen of doubleren mag het rapportcijfer van een extra niet-verplicht
vak met centraal examen worden bedekt, waarna de regels 14.1 tot en met 14.5 en eventueel
regel 15 worden toegepast. De overgebleven vakken moeten wel voldoen aan de eisen voor
een volledig vakkenpakket.

16.1

Een gymnasium-4 leerling met een extra examenvak kan bevorderd worden naar atheneum5, indien na het bedekken van de klassieke taal of klassieke talen:
• een vakkenpakket overblijft dat voldoet aan de eisen voor atheneum-4 èn
• indien voor de resterende vakken voldaan is aan het gestelde in de artikelen 14.1, 14.2,
14.3, 14.4 en 14.5 eventueel met toepassing van artikel 15

17.

Een leerling uit atheneum-4 of gymnasium-4 kan niet worden bevorderd naar havo-5.
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