Overgangsnormen leerjaar 1 naar leerjaar 2
Basis – Kader – Mavo (T) - schooljaar 2020-2021
Versie: 17 juni 2020
•

Alle leerlingen van leerjaar 1 gaan met hetzelfde niveau over naar leerjaar 2.

Uitzonderingen zijn:
Bespreekgevallen.
Leerlingen die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn het programma voor
het schooljaar voldoende 1 af te ronden.
Voor bespreekgevallen zoekt het team in samenspraak met de ouders naar een
passende oplossing.
Niveau.
Gedurende leerjaar 1 worden de leerlingen in de leervakken 2 op twee niveaus
getoetst. Een leerling in een BK-klas wordt op basis (B) en kader (K) niveau getoetst.
Een leerling in een KT-klas wordt op kader (K) en Theoretisch (mavo) niveau getoetst.
Als een basis of kader leerling voor alle vakken de toetsen op een hoger niveau
voldoende afrondt dan kan hij/zij naar een hoger niveau in het 2e leerjaar.
Rapport:
De leerlingen krijgen 5x per jaar een cijferlijst.
De coach bespreekt regelmatig de vorderingen met de leerling en de ouders.
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Bij het oordeel voldoende hanteren wij de slaag/zak regeling
Leervakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, mens & natuur

Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3
Basis – Kader – Mavo (T) - schooljaar 2020-2021
Versie: 17 juni 2020
•
•

Alle leerlingen van leerjaar 2 gaan met een voldoende 3 op het hoogste niveau over
naar leerjaar 3.
Bij de overgang naar leerjaar 3 moet het verplichte profielvak (biologie, Nask,
wiskunde of economie een 6 zijn.

Uitzonderingen zijn:
Bespreekgevallen.
Leerlingen die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn het programma voor
het schooljaar voldoende af te ronden.
Voor bespreekgevallen zoekt het team in samenspraak met de ouders naar een
passende oplossing.
Niveau.
Gedurende leerjaar 2 worden de leerlingen in de leervakken 4 op twee niveaus
getoetst. Een leerling in een BK-klas wordt op basis (B) en kader (K) niveau getoetst.
Een leerling in een KT-klas wordt op kader (K) en Theoretisch (mavo) niveau getoetst.
Als een basis of kader leerling voor alle vakken de toetsen op een hoger niveau
voldoende afrondt dan kan hij/zij naar een hoger niveau in het 3e leerjaar.
Vak hoger niveau:
In leerjaar 3 en 4 is het mogelijk om één of meerdere vakken op een hoger niveau te
volgen.
Rapport:
De leerlingen krijgen 5x per jaar een cijferlijst.
De coach bespreekt regelmatig de vorderingen met de leerling en de ouders.
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Bij het oordeel voldoende hanteren wij de slaag/zak regeling
Leervakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, mens & natuur

Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4
Basis – Kader – Mavo (T) - schooljaar 2020-2021
Versie: 17 juni 2020
•

Alle leerlingen van leerjaar 3 gaan met hetzelfde niveau over naar leerjaar 4.

Uitzonderingen zijn:
Bespreekgevallen.
Leerlingen die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn het programma voor
het schooljaar voldoende 5 af te ronden.
Voor bespreekgevallen zoekt het team in samenspraak met de ouders naar een
passende oplossing.
Niveau.
Gedurende leerjaar 3 worden de leerlingen op het gekozen niveau getoetst.
Vak hoger niveau:
Als een leerling één of meerdere vakken op een hoger niveau volgt moet dat met een
voldoende worden afgerond 6.
Cijferlijst:
De leerlingen krijgen 3x per jaar een cijferlijst.
De coach bespreekt regelmatig de vorderingen met de leerling en de ouders.
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Bij het oordeel voldoende hanteren wij de slaag/zak regeling
De examencommissie kan besluiten om het volgen op een hoger niveau te beëindigen.

