
Vmbo 1 tm 3  

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

In vmbo-3 wordt het gemiddelde van beide profielvakken (incl. stagecijfer) en beide keuzevakken 

apart meegenomen in het gemiddelde cijfer van alle vakken. 

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

- als een van de keuzevakken lager is dan een 4,0 

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

  



Mavo 1 tm 3 

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken, met in leerjaar 3 mavo als uitzondering 

de keuzevakken. Deze worden niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde cijfer. 

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle* vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle* vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle* vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

 

Extra vak TL 

Aan de hand van het overgangsrapport (niet afgeronde cijfers!) wordt bepaald of een leerling in 

aanmerking komt voor een 8e vak.  

De docentenvergadering gaat akkoord met de keuze van acht examenvakken indien voldaan is aan 

de volgende drie criteria:  

- het gemiddelde van de gekozen vakken bedraagt minimaal 6,5  

- binnen de gekozen vakken is één verliespunt toegestaan, niet lager dan 5,0  

- een meerderheid van de docentenvergadering oordeelt positief over aspecten zoals inzet, houding 

en zelfstandigheid  

- er moet ruimte zijn binnen het cluster van het gekozen vak. Indien er geen ruimte is dan kan een 

ander vak gekozen worden waarvan het cluster nog niet vol zit.  

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

 
* in leerjaar 3 mavo worden de keuzevakken niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde cijfer   



Havo 1 tm 3 

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

 

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

Voor TTO zijn hiernaast de aanvullende bepalingen rondom Engels en participation van kracht. Deze 

regeling is eveneens op onze website te vinden.  

  



Vwo 1 tm 3 

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

 

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

Voor TTO zijn hiernaast de aanvullende bepalingen rondom Engels en participation van kracht. Deze 

regeling is eveneens op onze website te vinden. 

 

 


