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Uitgangspunten
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Er wordt uitgegaan van het principe dat er een examenperiode is van drie jaar (4atheneum/IB,
5atheneum/IB en 6atheneum/IB).
De doorstroomregels hebben betrekking op de cijfers van het eindrapport, waarin gewerkt wordt
met hele cijfers.
Er vindt een voortdurende meting plaats van de vorderingen van de leerling gedurende de gehele
examenperiode door middel van:
3.1.
examen-relevante cijfers en beoordelingen door de vakdocenten, zoals vermeld in het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
3.2.
niet-examen-relevante cijfers en beoordelingen door de vakdocenten
(voortgangscijfers)
Eindcijfers lager dan 3 worden niet gegeven.
Bespreken leidt tot wel of niet doorstromen afhankelijk van het perspectief voor het volgend
leerjaar; behaalde cijfers, studievaardigheid en motivatie spelen daarbij een rol.
Indien de kandidaat niet mag doorstromen, zijn er drie mogelijkheden:
a. de kandidaat wordt verwezen naar een andere leerweg. In de regel zal dit 4havo zijn;
b. de kandidaat doet het gehele jaar over met hetzelfde vakkenpakket;
c. de kandidaat doet het gehele jaar over met wijziging in het vakkenpakket.
De beslissing van de doorstroomvergadering is bindend.
In bijzondere gevallen, waaronder een leerling die het jaar daarvoor is blijven zitten, kan de
doorstroomvergadering beargumenteerd van de normen afwijken.

Vakken
De vakken die beoordeeld worden (voor zover gekozen door de leerling) zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands
Frans
Duits
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie

•
•
•
•
•
•
•

Wiskunde A, B of C
Wiskunde D
Scheikunde
Natuurkunde
Biologie
Informatica
Maatschappijleer

•
•
•
•
•
•

Management en Organisatie
Culturele en Kunstzinnige
Vorming
Kunstvak Algemeen- Drama*
Kunstvak Algemeen-Muziek*
Filosofie
Lichamelijke Opvoeding

Voor het vak LO wordt geen cijfer gegeven maar wordt gewerkt met de aanduidingen o
(onvoldoende), v (voldoende), en g (goed). Een o geldt als één tekortpunt.
*Het eindcijfer voor Kunstvak Algemeen wordt gecombineerd met het eindcijfer Drama of Muziek en
telt als één cijfer op de overgangslijst.

Definities
1.
2.

Onvoldoende cijfers zijn de cijfers lager dan een 6.
Tekortpunten zijn de punten, die nodig zijn om van de cijfers lager dan 6 een 6 te maken; een
3 levert drie tekortpunten, een 4 levert twee tekortpunten en een 5 levert één tekortpunt op.
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Bevordering en niveauplaatsing
1) De doorstroomuitspraak is gebaseerd op onderstaand schema. De zak-slaagregeling is hiervoor
de basis.
Voor doorstroming van 4A naar 5A geldt:
Alle vakken:
Geen tekortpunten of
1x5
2 x 5 of
1 x 4 of
1 x 5 en 1 x 4
3 x 5 of
4 of meer tekortpunten

Gemiddelde van alle
eindcijfers 6.0 of hoger
Gemiddelde van alle
eindcijfers minder dan 6.0

Betekent:
Doorstromen
Doorstromen
Bespreken
Niet bevorderen

2) De doorstroomvergadering komt tot een doorstroomuitspraak. Deze uitspraak is bindend.
3) Doorstroomuitspraken kunnen zijn:
a) de kandidaat stroomt door
b) de kandidaat stroomt door met een aangepast vakkenpakket
c) de kandidaat stroomt niet door (zie 5)
4) In alle gevallen geldt dat de kandidaat de niet becijferde vakken of onderdelen van vakken
(handelingsdelen) voldoende of naar behoren heeft afgerond.
5) Bij een onvoldoende voor het vak Engels-IB wordt de leerling besproken.
6) Een leerling met 2 tekortpunten in de vakken Ne, En en Wi kan niet automatisch worden
bevorderd. Hij/zij komt in bespreking.
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