
   
Overgangsnormering klas 2 mavo naar 3 Havo 
 
Om door te stromen naar Havo 3, dient een leerling deel te nemen aan het havo-traject.  
 
Voorwaarden voor deelname aan het traject zijn: 

- Leerling heeft zelf de ambitie om naar havo 3 te gaan. 

- Ouder(s)/verzorger(s) van de leerling staan hier achter. 

- De leerling heeft volgens de docenten een “reële” kans om havo 3 succesvol te kunnen halen 

(daarom kan een leerling alleen op voorspraak van de coach in overleg met de vakdocenten 

in het havo-traject terecht komen). 

- De leerling heeft eventuele hiaten bij de vakken weggewerkt (dit kunnen ook nog hiaten uit 

klas 1 zijn). 

 

Het havo- traject start na de kerstvakantie en zal eindigen met een definitief advies bij rapport 3 aan 

het einde van het schooljaar. Tussentijd kan worden besloten het traject vroegtijdig te beëindigen.  

 

Belangrijkste verschillen met ons gepersonaliseerd leren in het havo-traject zal zijn dat: 

- leerlingen één kans hebben om iets succesvol af te ronden (geen herkansingen meer) 

- leerlingen beoordeeld zullen worden aan de hand van cijfers 

- bevordering naar havo 3 vindt plaats aan de hand van tekorten 

 

Hiervoor gelden de volgende normen: 

 Een leerling wordt bevorderd naar havo 3 wanneer hij/zij ten hoogste 2 tekorten heeft in alle 

vakken gevolgd in het havo-traject. 

 Een leerling wordt besproken in de docentenvergadering voordat eventueel tot bevordering 

naar havo 3 wordt overgegaan wanneer hij/zij een eindrapport heeft met 3 of 4 tekorten in 

het havo-traject. 

 Indien een leerlingen meer dan 4 tekorten heeft aan het einde van het havo-traject zal er 

geen bevordering plaatsvinden naar havo 3 maar naar mavo 3. 

 

De uiteindelijke beslissing is bindend. 

In uitzonderingsgevallen kan de vergadering van deze normen afwijken. 

 

De gemiddelde cijfers 5 en lager worden uitgedrukt in één of meer tekorten: 

- gemiddeld cijfer 5   1 tekort 

- gemiddeld cijfer 4 of lager 2 tekorten 

 


