Bevorderingsregeling NG Mavo 2021-2022
De bevorderingsregeling van de NG Mavo kent een vaste structuur:
1. Als het aantal minpunten gelijk is aan of lager is dan een vastgesteld aantal, is bevordering
naar het eerstvolgende leerjaar van hetzelfde onderwijsniveau zondermeer mogelijk.
2. Als het aantal minpunten gelijk is aan of hoger dan een vastgesteld aantal, is bevordering
naar het eerstvolgende leerjaar van hetzelfde onderwijsniveau niet mogelijk.
3. Als het aantal minpunten zich bevindt tussen het onder 1) en 2) gestelde, wordt naar een
aantal indicatoren gekeken die de succeskans vergroten. Een leerling kan voor deze
indicatoren scorepunten behalen. Deze scorepunten noemen we indicatorpunten. Het aantal
indicatorpunten stuurt het bevorderingsbesluit.
4. Het eerste leerjaar vormt om reden van de tweejarige brugperiode een uitzondering op
bepaling 2). In de eerste klas volgt een gesprek over het vervolg van de schoolloopbaan als
het aantal minpunten 5 of meer bedraagt.
5. De minpuntenregeling is als volgt:
1. Rapportcijfer 4,5 t/m 5,4: één minpunt
2. Rapportcijfer 3,5 t/m 4,4: twee minpunten
3. Rapportcijfer 3,4 of lager: drie minpunten
6. Bij opstroom van mavo 1 naar @havo 1 geldt in plaats van het aantal minpunten een
cijfergemiddelde als bepalend voor de vraag of de leerling in de categorie opstroom
toegestaan, opstroom niet mogelijk of in de categorie daartussen valt. Daarnaast moet de
leerling aan de mavobevorderingsnorm voldoen.
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Overgangsregeling brugjaar 1
Het keuzevak (TechMavo, SportPLus of Werelds Eten) en lichamelijke opvoeding worden met een
letter beoordeeld (G [goed], V [voldoende] of O [onvoldoende]). Alle overige vakken worden met een
cijfer op één decimaal beoordeeld.
Overgangsregeling van mavo 1 naar mavo 2
2 of minder minpunten
Toelating tot @mavo 2

3 of 4 minpunten*
Behaalde indicatorpunten Besluit

5 of meer minpunten

,9, 10, 11 of 12

Besluit: ja
(leerling mag naar mavo 2)

4,5,6, 7 of 8

De docentenvergadering neemt
een besluit met een gewone
meerderheid van stemmen

1, 2 of 3

Adviesgesprek over vervolg
leerroute

Adviesgesprek over vervolg
leerroute

*Meetellende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, mens en maatschappij, wiskunde, science, levensbeschouwing, kunst en cultuur.
De vakken lichamelijke opvoeding en het keuzevak (sportplus, techmavo, werelds eten) tellen niet mee omdat deze niet cijfermatig
beoordeeld worden

Indicatorpuntentabel bij
3 of 4 minpunten

Indicator
Kernvak Nederlands
Kernvak Engels
Kernvak wiskunde
Diatoets VO 1
Niet gekozen
taal*(Frans, Duits)

1 indicatorpunt
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• Minimaal 50% van de afgenomen
deeltoetsen resultaat op streefniveau of
hoger
• ≥5,5

2 indicatorpunten
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• Minimaal 75% afgenomen deeltoetsen
resultaat op streefniveau of hoger

Keuzevak en l.o.

• Beide minimaal voldoende

*Minimaal één voldoende en één goed

• ≥7,5
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Overgangsregeling van @mavo 1 naar @havo 2
•
•

Deze bevordering is alleen mogelijk als het vak Frans op de eindlijst voorkomt en de leerling
voldoet aan de bevorderingsnormen naar mavo 2.
In formele zin geldt bevordering naar @havo2 als bevordering naar mavo/havo 2. Bij
overstap naar een andere school geldt dus dat de leerling bevorderd is naar mavo/havo 2.

Gemiddelde ≥ 8.0*
Toelating tot @havo 2

7,3 ≤ gemiddelde < 8.0*
Behaalde
Besluit:
indicatorpunten
8,9 of 10
Besluit: ja
(leerling mag naar
mavo/havo2)

Gemiddelde < 7.3*
Geen bevordering naar @havo
2 mogelijk

4,5,6 of 7

De docentenvergadering
neemt een besluit met een
gewone meerderheid van
stemmen

1,2 of 3

Besluit nee
(de leerling mag niet naar
@havo 2)

(doorstroom naar leerjaar 2
@mavo)

*Meetellende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, mens en maatschappij, wiskunde, science, levensbeschouwing, kunst en cultuur.
De vakken lichamelijke opvoeding en het keuzevak (sportplus, techmavo, werelds eten) tellen niet mee omdat deze niet cijfermatig
beoordeeld worden.

Indicatorpuntentabel bij
7,3 ≤ gemiddelde < 8.0

Indicator
Kernvak Nederlands
Kernvak Engels
Kernvak wiskunde
Keuzevak en lichamelijke opvoeding
Diatoets VO 1

1 punt
•
•
•
•
•

≥ 7.6
≥ 7.6
≥ 7.6
Beide voldoende
Minimaal 40% van de
afgenomen deeltoetsen op
streefniveau havo of hoger

2 punten
•
•
•
•
•

≥ 8.0
≥ 8.0
≥ 8.0
Eén voldoende en één goed
of beide goed
Minimaal 60% van de
afgenomen deeltoetsen op
streefniveau havo of hoger

Overgangsregeling van @havo 1 naar @mavo 2:
• Leerlingen in @havo 1 ontvangen zowel een cijferlijst op havoniveau als een cijferlijst op
mavoniveau,
• Voor de bevordering van leerlingen uit @havo 1 geldt dezelfde norm als voor bevordering
van @mavo 1 naar @mavo 2. Deze norm wordt toegepast op de mavo-eindlijst.
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Overgangsregeling van @havo 1 naar @havo 2:
•
•

De bevordering van @havo 1 naar @havo 2 is een interne bevordering naar een
vervolgleerjaar met hetzelfde onderwijsniveau. De normen hebben daarom veel
overeenkomsten met de normen voor bevordering van mavo 1 naar mavo 2.
De normen hebben betrekking op de havo-eindlijst

Overgangsregeling van @havo 1 naar @havo 2:
2 of minder
minpunten

Toelating tot
@havo2

3 of 4 minpunten

5 of meer minpunten

Behaalde
indicatorpunten
8,9 of 10

Besluit
Besluit: ja (leerling mag naar @havo2)

Geen bevordering naar
@havo 2 mogelijk

4, 5, 6 of 7

De docentenvergadering neemt een
besluit met een gewone meerderheid
van stemmen

(bevordering naar mavo 2)

1,2 of 3

Besluit nee (de leerling mag niet naar
@havo2)

*Meetellende vakken: Nederlands, Engels, Frans, mens en maatschappij, wiskunde, science, levensbeschouwing, kunst en cultuur. De
vakken lichamelijke opvoeding en het keuzevak (sportplus, techmavo, werelds eten) tellen niet mee omdat deze niet cijfermatig
beoordeeld worden.

Indicatorpuntentabel bij
3 of 4 minpunten

Indicator
Kernvak Nederlands
Kernvak Engels
Kernvak wiskunde
Diatoets VO 1
Keuzevak en l.o.

1 punt
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• Minimaal 50% van afgenomen deeltoetsen
op streefniveau havo of hoger
• Beide minimaal voldoende

2 punten
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• Minimaal 75% van de afgenomen deeltoetsen
op streefniveau havo of hoger
• Minimaal één voldoende en één goed
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Overgangsregeling brugjaar 2
Het keuzevak (TechMavo, SportPLus of Werelds Eten) en lichamelijke opvoeding worden met een
letter beoordeeld (G [goed], V [voldoende] of O [onvoldoende]). Alle overige vakken worden met een
cijfer op één decimaal beoordeeld
Overgangsregeling van mavo 2 naar mavo 3
2 of minder
minpunten op het
eindrapport
Toelating tot mavo 3

3 of 4 minpunten op het eindrapport
Behaalde punten met
indicatoren
8 t/m 10

Besluit

4 t/m 7

De docentenvergadering neemt
een besluit met een gewone
meerderheid van stemmen

1 t/m 3

Besluit nee
(afwijzen mavo 3)

Besluit: ja
(leerling mag naar mavo 3)

5 of meer minpunten op
het eindrapport

Toelating tot mavo 3 niet
mogelijk

Indicatorpuntentabel bij
3 of 4 minpunten
Indicator
Kernvak Nederlands
Kernvak Engels
Kernvak wiskunde
Gekozen
vakkenpakket
L.o., keuzevak en niet
gekozen moderne
vreemde taal*

1 punt
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• Maximaal één vak onvoldoende

2 punten
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• Geen vak onvoldoende

• Maximaal één onvoldoende

• Geen onvoldoende

*dus de taal (Duits, Frans) die alleen in het eerste semester is gevolgd
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Overgangsregeling van @havo 2 naar havo 3 (Norbertus Gertrudis Lyceum of elders)

overgangsregeling van @havo 2 naar havo 3:
1 of minder
minpunten op het
eindrapport
Toelating tot havo 3

2 of 3 minpunten op het eindrapport

Behaalde punten met
indicatoren
8,9 of 10

Besluit

4,5,6 of 7

De docentenvergadering neemt
een besluit met een gewone
meerderheid van stemmen
(toelaten havo 3 of toelaten mavo
3)

1, 2 of 3

Besluit nee
(afwijzen havo 3, toelaten mavo 3)

Besluit: ja
(leerling mag naar havo 3)

4 of meer minpunten op
het (havo)eindrapport
Toelating tot havo 3 niet
mogelijk.
(Toelaten mavo 3)

Indicatorpuntentabel bij
2 of 3 minpunten
Indicator
Kernvak Nederlands
Kernvak Engels
Kernvak wiskunde
Diatoets VO 2
Lichamelijke
opvoeding en
keuzevak

1 punt
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• Minimaal 50% van de afgenomen
deeltoetsen streefniveau havo of hoger
• Minimaal beide voldoende

2 punten
• ≥ 7,3
• ≥ 7,3
• ≥ 7,3
• Minimaal 75% van de afgenomen
deeltoetsen streefniveau havo of hoger
• Minimaal één voldoende en één goed
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Overgangsregeling derde klas
overgangsregeling van mavo 3 naar mavo 4:
1 of minder
minpunten op
het
eindrapport

Toelaten tot
mavo 4

2 of 3 minpunten op het eindrapport
2 minpunten
3 minpunten

Behaalde punten
met indicatoren

Besluit

5 of 6

Besluit: ja
(leerling mag naar
mavo 4)

4 of minder

De docentenvergadering neemt
een besluit met een
gewone
meerderheid van
stemmen

Behaalde
punten met
indicatoren
6

Besluit

3, 4 of 5

De docentenvergadering neemt
een besluit met een
gewone
meerderheid van
stemmen

2 of minder

Besluit nee
(geen toelating tot
mavo 4)

Besluit: ja
(leerling mag naar
mavo 4)

4 of meer
minpunten op
het eindrapport

Toelating tot
mavo 4 niet
mogelijk

Indicatorpuntentabel bij 2 of 3
minpunten
Indicator
Kernvak Nederlands
Kernvak Engels
Kernvak wiskunde

1 punt
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0
• ≥ 6.0

2 punten
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0
• ≥ 7.0

Aanvullende eis:
•

Een leerling kan niet bevorderd worden naar mavo 4 als het eindcijfer ckv onvoldoende is
of als het LOB dossier mavo 3 niet afgerond is
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