
   
Overgangsnormering klas 1 en 2  
 
Determinatie  
Gepersonaliseerd leren kent een programma waarin wordt toegewerkt naar plaatsing op het juiste 
niveau. De uiteindelijke beslissing over het niveau wordt genomen op basis van beschikbare 
gegevens. Hierbij wordt gekeken naar vaardigheden, inzet, motivatie en voortgang van de leerling. 
Deze gegevens worden vergeleken met de richtlijn klas 2 op basis van het (voortgang- en 
eindgesprek) vastgestelde opleidingsniveau. Gedurende het determinatietraject is er contact tussen 
school en thuis. De coach bespreekt met leerling en ouder(s)/verzorger(s) de voortgang, zodat voor 
zowel leerling als ouder(s)/verzorger(s) in de loop van de onderbouw duidelijk wordt hoe het vervolg 
eruit gaat zien. Voor sommige leerlingen kan dit betekenen dat zij na leerjaar één, uitstromen naar 
2KL of 2 HAVO.  
 
Besluitvorming  
Bij de bespreking in de docentenvergadering wordt gekeken naar vaardigheden, inzet, motivatie en 
voortgang van de leerling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens vanuit de Learning Portal 
(Rapport en Beoordeling per vak), Magister (cijfers per vak), DIA-toetsen en  het Leerling Volg 
Systeem (LVS). 
 
MAVO  
Klas 1 naar klas 2  
Kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde):  
Maximaal 2 kruizen op rood of V op oranje per jaar, bij elkaar opgeteld.  
 
Overige vakken (Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) 
Maximaal 2 kruizen op rood of V op oranje per jaar, bij elkaar opgeteld.  
 
Klas 2 naar klas 3:  
Kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde):  
Maximaal 2 kruizen op rood of V op oranje per jaar, bij elkaar opgeteld. 
 
Overige vakken (Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie en nask) :  
Maximaal 3 kruizen op rood of V op oranje, bij elkaar opgeteld.  
Geen kruizen of V op oranje toegestaan in de gekozen vakken voor klas 3.  
 
Niet portalvakken: 
De leerling heeft de vooraf gestelde richtlijnen volgens de gestelde norm behaald.  
- Magistercijfer ≥ 6,5. 
 
Indien een leerling niet voldoet aan de gestelde overgangsnorm, zal hij/zij worden besproken in de 
rapportvergadering.  
 
 


