
Bevorderingsnormen

Algemeen

Onderwijs is continu in ontwikkeling. In het licht van deze ontwikkeling kijken wij kritisch naar ons 
onderwijs en dus ook naar onze overgangsnormen. U vindt hieronder de normen zoals die gelden 
voor het schooljaar 20-21. Vanwege het bijzondere corona-jaar zijn deze, goedgekeurd door onze 
MR, aangepast. 
Wijzigingen zijn geel gemarkeerd aangegeven en enkele niet (langer) van toepassing zijnde alinea’s 
zijn geschrapt. Zo zijn bijvoorbeeld alle bepalingen rond de BSG-uren verwijderd en is de door-
stroomregeling van vmbo naar havo aangepast. 

Wanneer daarin wordt gesproken van een gemiddelde, dan wordt daarmee het al dan niet  
gewogen rekenkundige gemiddelde bedoeld.
Wordt aan het antwoord van een berekening (bijvoorbeeld een optelsom, of een gemiddelde)  
de eis gesteld dat die bijvoorbeeld tenminste 80,0 moet zijn, dan wordt bedoeld dat het antwoord 
van de berekening eerst op één decimaal wordt afgerond en dan wordt vergeleken met 80,0.  
In dat geval is 79,9 te weinig.

Er wordt in alle klassen gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde (VG). Dat is het gewogen 
gemiddelde van alle cijfers behaald voor een vak vanaf het begin van het schooljaar, afgerond op 
één decimaal. In Magister wordt dit cijfer voor alle vakken vermeld.
Op het eindrapport vormen deze cijfers de eindcijfers. Deze eindcijfers worden dan nog eens afge-
rond op een heel getal. 
In dit cursusjaar mag de mentor van een leerling, voordat de bevorderingsnormen worden toege-
past, een duim leggen op een onvoldoende, volgens onderstaande regels: 

•  In leerjaar 1 en 2 mag de duim op elk vak gelegd worden, behalve voor de kernvakken: op het
vmbo Nederlands en op het havo en atheneum Nederlands, Engels en wiskunde.

•  in de derde klassen mag alleen de duim gelegd worden op een vak dat geen kernvak is en niet in
het gekozen vakkenpakket in de vierde klas zit.

•  in H4, A4 en A5 mag de duim alleen op een 5 gelegd worden en niet op een kernvak.

De bevorderingsnormen worden toegepast op deze afgeronde hele eindcijfers. Determinatie naar 
een andere afdeling vindt in de eerste twee leerjaren mede plaats op basis van de niet afgeronde 
eindcijfers. Dit kan ook inhouden dat een leerling aan het einde van klas 1 of 2 bevorderd wordt 
naar een hoger leerjaar van een opleiding die de school zelf niet aanbiedt, zoals het beroepsge-
richte vmbo.

Het gewicht dat aan de verschillende proefwerken, mondelinge beurten, schriftelijke overhoringen 
enz. wordt gegeven wordt de leerling meegedeeld.

Een leerling moet in principe de school verlaten als hij:

•  van het eerste leerjaar niet bevorderd wordt naar het tweede leerjaar en niet voor een verlengde
leerroute in aanmerking komt, dit ter beoordeling van de overgangsvergadering,

•  van het tweede leerjaar niet bevorderd wordt naar het derde leerjaar en niet voor een verlengde
leerroute in aanmerking komt, dit ter beoordeling van de overgangsvergadering,

• tweemaal in hetzelfde leerjaar blijft zitten,
• in twee opeenvolgende leerjaren binnen een afdeling blijft zitten.

Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden kan de docentenvergadering besluiten van de 
bevorderingsnormen en -regels af te wijken.



Bij de bevorderingsnormen betekent de term ‘bespreekbaar’ dat de vergadering beslist over  
bevorderen of afwijzen. De vergadering bestaat voor leerjaar 1 en 2 uit de leden van het kernteam 
en voor de overige leerjaren uit alle docenten waarvan de leerling les heeft. Deze vergadering kan 
een leerling een taak opleggen die voor of in de zomervakantie moet worden gemaakt. De bevor-
dering van de leerling wordt dan pas geëffectueerd wanneer de taak met de kwalificatie ‘goed’ 
of ‘voldoende’ is beoordeeld. Leerlingen die hier niet aan voldoen zijn afgewezen. Een leerling die 
niet voor iedere toets een cijfer dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct bevorderd worden. 
Wanneer de cijfers voldoen aan de norm om bevorderd te worden is deze leerling bespreekbaar.

De bevorderingsvergadering kan de leerling ook een extra reparatieprogramma voor een vak 
opleggen.

Voorafgaand aan het toepassen van de bevorderingsnormen: 
De mentor bepaalt samen met de afdelingsleider of er een duim op een onvoldoende gelegd  
mag worden, waarbij de algemene regels die hierboven zijn geformuleerd in acht moeten worden 
genomen.



Bevordering van het eerste naar tweede leerjaar

De bevorderingsnormen worden in principe toegepast op de afgeronde hele eindcijfers van  
de vakken. Hierbij tellen de cijfers 5 en lager als onvoldoende. Een leerling die niet voor iedere 
toets een cijfer dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct bevorderd worden. Wanneer de cijfers 
voldoen aan de norm om bevorderd te worden is deze leerling bespreekbaar. 

De vakken Onderzoek en Ontwikkeling, drama en lichamelijke opvoeding moeten met een  
voldoende worden afgesloten, maar vormen geen onderdeel van de negen eindcijfers op basis 
waarvan de bevordering wordt vastgesteld. Leerlingen die een onvoldoende hebben voor één  
van deze vakken, kunnen een taak krijgen, die voor de zomervakantie afgerond moet worden. 
De vakdocent beoordeelt of de leerling voldaan heeft aan de opdracht. Is dat niet het geval,  
dan wordt de leerling de toegang tot de lessen ontzegd tot het moment dat hij wel aan zijn  
verplichtingen heeft voldaan.

Voordat de normen worden toegepast worden de niet afgeronde eindcijfers voor de vakken  
muziek, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen eerst gemiddeld tot een nieuw  
eindcijfer afgerond op één decimaal, dat ook weer wordt afgerond op een heel eindcijfer. Het zo 
berekende cijfer wordt één keer meegeteld, met dien verstande dat bij deze vakken hoogstens  
1 tekortpunt mag voorkomen. Bij meer tekortpunten krijgt de leerling een taak die afgerond moet 
zijn voordat de leerling in het volgende schooljaar tot de lessen wordt toegelaten.
Op de zo ontstane cijfers worden onderstaande normen toegepast.

BRUGKLAS MAVO VMBO/TL BRUGKLAS HAVO BRUGKLAS ATHENEUM

Bevorderd naar 2 mavo/vmbo-tl:

Geen onvoldoendes of

1 x 5 en overige cijfers voldoende.

Bevorderd naar 2 havo:

Geen onvoldoendes of

1 x 5 en overige cijfers voldoende.

Bevorderd naar 2 atheneum: 

Geen onvoldoendes of

1 x 5 en overige cijfers voldoende.

Bespreekbaar voor 2 mavo/vmbo-tl:

2 x 5 of 1 x 4 en overige cijfers  

voldoende

Bespreekbaar voor 2 havo:

2 x 5 of 1 x 4 en overige cijfers 

voldoende

Bespreekbaar voor 2 atheneum:

2 x 5 of 1 x 4 en overige cijfers  

voldoende

Bespreekbaar voor 2 havo:

Het gemiddelde van de niet afgeronde 

eindcijfers is minimaal 7,7 zonder 

onvoldoendes (cijfer < 5,5). Voor 

minstens twee van de vakken Neder-

lands, Engels en wiskunde is het niet 

afgeronde eindcijfer 7,0 of hoger.

Bespreekbaar voor 2 mavo/vmbo-tl:

Het gemiddelde van de niet af-

geronde eindcijfers is minimaal 4,4.

Bespreekbaar voor 2 havo:

hooguit 1 x 4 en alle andere cijfers 

hoger

én 

het gemiddelde van de niet  

afgeronde eindcijfers is minimaal 5,0.

Bespreekbaar 2 atheneum:

Het gemiddelde van de niet af-

geronde eindcijfers is minimaal 7,7 

zonder onvoldoendes (cijfer <5,5).

Voor tenminste twee van de vakken 

Nederlands, Engels en wiskunde is het 

niet afgeronde eindcijfer 7,0 of hoger.

Bespreekbaar voor 2 mavo/vmbo-tl:

Het gemiddelde van de niet  

afgeronde eindcijfers is kleiner dan 

5,0.

Afgewezen:

Alle overige leerlingen.

Afgewezen:

Alle overige leerlingen.



Bevordering van het tweede naar het derde leerjaar

De bevorderingsnormen worden in principe toegepast op de afgeronde eindcijfers van de vakken. 
Hierbij tellen de cijfers 5 en lager als onvoldoende. Een leerling die niet voor iedere toets een cijfer 
dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct bevorderd worden. Wanneer de cijfers voldoen aan 
de norm om bevorderd te worden is deze leerling bespreekbaar. 

Voordat de normen worden toegepast worden de niet afgeronde eindcijfers voor de vakken  
muziek, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen eerst gemiddeld tot een nieuw  
eindcijfer afgerond op één decimaal, dat ook weer wordt afgerond op een heel eindcijfer. Het zo 
berekende cijfer wordt één keer meegeteld, met dien verstande dat bij deze vakken hoogstens  
1 tekortpunt mag voorkomen. Bij meer tekortpunten krijgt de leerling een taak die afgerond moet 
zijn voordat de leerling in het volgende schooljaar tot de lessen wordt toegelaten.

Het vak lichamelijke opvoeding moet met een voldoende worden afgesloten, maar vormt geen 
onderdeel van de tien of elf eindcijfers op basis waarvan de bevordering wordt vastgesteld.  
Leerlingen die een onvoldoende hebben voor dit vak, kunnen een taak krijgen, die voor de  
zomervakantie afgerond moet worden. De vakdocent beoordeelt of de leerling voldaan heeft aan 
de opdracht. Is dat niet het geval, dan wordt de leerling de toegang tot de lessen ontzegd tot het 
moment dat hij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Op de zo ontstane eindcijfers worden onderstaande normen toegepast.

2 MAVO/VMBO-TL 2 HAVO 2 ATHENEUM

Bevorderd naar 3 mavo/vmbo-tl:

Geen onvoldoendes.

1x 5 en overige cijfers voldoende.

Bevorderd naar 3 havo:

Geen onvoldoendes.

1x 5 en overige cijfers voldoende.

Bevorderd naar 3 atheneum: 

Geen onvoldoendes 

1x 5 en overige cijfers voldoende.

Bespreekbaar voor 3 mavo/vmbo-tl:

2 x 5 of

1 x 4 of

3 x 5* of

2 x 5 + 1 x 4* 

en overige cijfers voldoende.

* Mits één van de onvoldoendes een

niet-gekozen vakken betreft.

Bespreekbaar voor 3 havo:

2 x 5 of 1 x 4 en overige cijfers 

voldoende.

Bespreekbaar voor 3 atheneum:

2 x 5 of 1 x 4 en overige cijfers  

voldoende.

Bespreekbaar voor 3 havo:

Het gemiddelde van de niet af-

geronde eindcijfers is minimaal 8,0 

zonder onvoldoendes (cijfer < 5,5). 

Voor tenminste twee van de vakken 

Nederlands, Engels en wiskunde is het 

niet afgeronde eindcijfer 7,0 of hoger.

Bespreekbaar voor 3 mavo/vmbo-tl:

Het gemiddelde de niet afgeronde 

eindcijfers is minimaal 5,0.

Bespreekbaar voor 3 havo:

hooguit 1 x 4 en alle andere cijfers 

hoger 

én

het gemiddelde van de niet afgeronde 

eindcijfers is minimaal 5,0.

Bespreekbaar voor 3 atheneum:

Het gemiddelde van de niet af-

geronde eindcijfers is minimaal 8,0 

zonder onvoldoendes (cijfer <5,5) en 

voor minstens twee van de vakken 

Nederlands, Engels en wiskunde is het 

niet afgeronde eindcijfer 7,0 of hoger.

Bespreekbaar voor 3 mavo/ 

vmbo-tl -TL:

Het gemiddelde van de niet af-

geronde eindcijfers is kleiner dan 5,0.

Afgewezen:

Alle overige leerlingen.

Afgewezen:

Alle overige leerlingen.



Bevordering van 3 mavo/vmbo-tl naar 4 mavo/vmbo-tl

Bij het toepassen van de volgende normen geldt dat als bij een leerling de handelingsdelen (nog) 
niet allemaal zijn beoordeeld met “voldaan”, de leerling, ongeacht de cijfers, nooit zonder meer 
bevorderd wordt. In een dergelijk geval beslist de vergadering, na bespreking, over de eventuele 
bevordering.
Beslist de vergadering te bevorderen, dan kan dat gepaard gaan met eisen ten aanzien van de han-
delingsdelen.

De leerling is bevorderd als:
• Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
• er (1×5) of (2×5) of (1x4) is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger

Een leerling die volgens het bovenstaande niet direct is bevorderd, is bespreekbaar als:
•  er (3×5) of (4×5) of (1×4 en 1×5) of (1×4 en 2×5) of (2×4) is behaald voor alle vakken en aan

alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- de eindexamenvakken voldoen aan de examennorm voor slagen

Een leerling die niet voor iedere toets een cijfer dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct be-
vorderd worden. Wanneer de cijfers voldoen aan de norm om bevorderd te worden is deze leerling 
bespreekbaar. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd. 

Als een leerling niet bevorderd wordt en doubleert, doet hij alle vakken over, met dien verstande 
dat het afgeronde eindcijfer 7 of hoger voor maatschappijleer en de beoordeling voldoende of 
goed voor het vak Kunstzinnige vorming 1 mag blijven staan en de leerling van het volgen van 
deze vakken kan worden vrijgesteld. De afdelingsleider beslist hierover.



Doorstroming 4 mavo/vmbo-tl – 4 havo

Een leerling die geslaagd is voor het examen mavo/vmbo-tl is toelaatbaar op het havo. Echter, om 
in aanmerking te komen voor plaatsing in 4 havo moet de leerling aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
•  De gevolgde vakken in 4 mavo/vmbo-tl bepalen de profielkeuze en de te volgen vakken op het

havo. De 7 eindexamenvakken mavo/vmbo-tl zijn de vakken die de leerling volgt binnen het
havoprofiel in 4 en 5 havo. Eind leerjaar 3 mavo/vmbo-tl kiest de leerling 7 eindexamenvakken
voor het examenjaar mavo/vmbo-tl. Deze 7 examenvakken dienen aan te sluiten op een
havoprofiel en de leerling dient met deze 7 vakken geslaagd te zijn;
Voorlichting hierover vindt plaats in
- leerjaar 2 mavo/vmbo-tl en havo tijdens de voorlichtingsmiddag in het voorjaar
- leerjaar 3 mavo/vmbo-tl tijdens de informatieavond bij de start van het schooljaar
- leerjaar 3 mavo/vmbo-tl tijdens de informatieavond doorstroming T4-H4 in het voorjaar
- de voorlichtingsbrochure die bij elke bijeenkomst wordt verstrekt
Voor meer informatie, zie profielzicht mavo-vmbo-tl en profieloverzicht havo in deze schoolgids.



Bevordering van 3 havo naar 4 havo en van 3 atheneum naar 4 atheneum

Voor de derde klassen havo en atheneum geldt het volgende:
De niet afgeronde eindcijfers voor de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid en textiele werk-
vormen worden gemiddeld tot een nieuw eindcijfer afgerond op één decimaal, dat ook weer wordt 
afgerond op een heel eindcijfer. Het zo berekende cijfer wordt één keer meegeteld, met dien ver-
stande dat bij deze vakken hoogstens 1 tekortpunt mag voorkomen. Bij meer tekortpunten krijgt 
de leerling een taak die afgerond moet zijn voordat de leerling in het volgende schooljaar tot de 
lessen wordt toegelaten.

Bij de berekening van het gemiddelde van de hele eindcijfers tellen de overgangsbeoordelingen 
van het vak lichamelijke opvoeding niet mee. Het moet echter met een voldoende worden afge-
sloten. Leerlingen die een onvoldoende hebben krijgen een taak, die voor de zomervakantie moet 
worden afgerond. De vakdocent beoordeelt of de leerling voldaan heeft aan de opdracht. Is dat 
niet het geval, dan wordt de leerling de toegang tot de lessen ontzegd tot het moment dat hij wel 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De leerling is bevorderd als:
• alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
• er (1×5) is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of
•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×5) voor.

Een leerling die volgens het bovenstaande niet direct is bevorderd, is bespreekbaar als:
•  er (3×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×5) voor.

•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×4) of (2×5) voor.

•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is kleiner dan 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×4) of (1×5) voor.

Een leerling die niet voor iedere toets een cijfer dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct 
bevorderd worden. Wanneer de cijfers voldoen aan de norm om bevorderd te worden is deze 
leerling bespreekbaar. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd.



Bevordering van 4 naar 5 havo

Bij de berekening van het gemiddelde van de hele eindcijfers gelden de volgende regels:
•  De hele overgangscijfers voor de vakken kunst algemeen, kunst beeldend en kunst muziek

worden eerst gemiddeld en afgerond tot één heel cijfer. Dat cijfer telt dan één keer mee, zoals dat
bij het eindexamen ook het geval is.

•  De hele overgangscijfers voor de vakken maatschappijleer en CKV worden eerst gemiddeld
en afgerond tot één heel cijfer. Dat cijfer telt dan één keer mee, op gelijke wijze als het combina-
tiecijfer bij eindexamen.

•  De overgangsbeoordeling van het vak LO telt niet mee. Dit vak kent een letterwaardering
(O, V, G) en doet bij het centraal eindexamen ook niet mee bij de middeling van de eindcijfers.

•  Het overgangscijfer van het vak LO telt niet mee. Dit vak kent bij het centraal eindexamen een
letterwaardering (O, V, G) en doet daar ook niet mee bij de middeling van de eindcijfers. In het
PTA staat de verplichting LO met een voldoende af te sluiten.

Een leerling is bevorderd als aan alle becijferde en niet-becijferde PTA-verplichtingen is voldaan, 
en:
• alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
• er (1×5) is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of
•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×5) voor.

Een leerling die volgens het bovenstaande niet direct is bevorderd, is bespreekbaar als aan alle 
becijferde en niet-becijferde PTA-verplichtingen is voldaan 
en:
•  er (3×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×5) voor.

•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×4) of (2×5) voor.

•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is kleiner dan 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×4) of (1×5) voor.

Een leerling die niet voor iedere toets een cijfer dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct  
bevorderd worden. Wanneer de cijfers voldoen aan de norm om bevorderd te worden is deze 
leerling bespreekbaar. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd.



Bevordering van 4 naar 5 atheneum en van 5 naar 6 atheneum

Bij de berekening van het gemiddelde van de hele eindcijfers gelden de volgende regels:
•  Bij de overgang van 5 naar 6 atheneum wordt het hele cijfer van het vak kunst algemeen

gemiddeld met het hele overgangscijfer voor kunst beeldend of kunstmuziek. Dat cijfer telt dan
één keer mee, zoals dat bij het eindexamen ook het geval is. Wanneer een leerling twee kunst-
vakken volgt mag deze zelf kiezen van welk vak het cijfer met het cijfer van kunst algemeen
gemiddeld wordt.

•  De hele overgangscijfers voor de vakken maatschappijleer en CKV worden eerst gemiddeld en
afgerond tot één heel cijfer. Dat cijfer telt dan één keer mee, op gelijke wijze als het combinatie-
cijfer bij eindexamen.

•  De overgangsbeoordeling van het vak LO telt niet mee. Dit vak kent een letterwaardering
(O, V, G) en doet bij het centraal eindexamen ook niet mee bij de middeling van de eindcijfers.

•  Het overgangscijfer van het vak LO telt niet mee. Dit vak kent bij het centraal eindexamen een
letterwaardering (O, V, G) en doet daar ook niet mee bij de middeling van de eindcijfers.
In het PTA staat de verplichting LO met een voldoende af te sluiten.

Een leerling is bevorderd als aan alle becijferde en niet-becijferde PTA-verplichtingen is voldaan, 
en:
• alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
• er (1×5) is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, of
•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×5) voor.

Een leerling die volgens het bovenstaande niet direct is bevorderd, is bespreekbaar als aan alle 
becijferde en niet-becijferde PTA-verplichtingen is voldaan 
en:
•  er (3×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×5) voor.

•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is tenminste 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×4) of (2×5) voor.

•  er (1×4) of (2×5) of (1×4 en 1×5) is behaald en aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- voor de overige vakken is 6 of hoger behaald, en
- het gemiddelde van de hele eindcijfers is kleiner dan 6,0, en
- bij de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde komt hooguit (1×4) of (1×5) voor.

Een leerling die niet voor iedere toets een cijfer dan wel een vrijstelling heeft, kan niet direct  
bevorderd worden. Wanneer de cijfers voldoen aan de norm om bevorderd te worden is deze 
leerling bespreekbaar. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd.
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