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Norbertus Gertrudis Mavo 
Overgangsnormen 2022-2023 
(vastgesteld door directeur, managers onderwijs en leerlingcoördinatoren 2022-09-16) 
 
 
M1 -> M2  
@H1 -> @H2  
 
Er is sprake van een tweejarige brugperiode. De leerling rondt einde leerjaar 1 het leerjaar 
cijfermatig af, stroomt door naar leerjaar 2 en start cijfermatig een nieuw leerjaar. Er is geen cesuur 
tussen leerjaar 1 en 2 met betrekking tot de determinatie en bevordering. Bij een negatief cijfer- en 
ontwikkelingsbeeld kan de overgang van leerjaar 1 naar 2 afgeraden worden.  

Voor leerlingen van M1 betekent dit dat geadviseerd wordt door te stromen naar kader 2 en voor 
leerlingen van @H1 naar M2. Ouders en leerling worden uitgenodigd voor een adviesgesprek met de 
mentor. De keuze om het advies wel of niet op te volgen is uiteindelijk aan ouders. 
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M2 -> M3 
@H2 -> M3 (normen hebben betrekking op de mavo-eindlijst) 
 
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan alle onderstaande punten: 

1. Maximaal 4 verliespunten totaal.  
Daarbij geldt:  
*afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond 
eindcijfer 7 of hoger is 1 compensatiepunt.  
*Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen. 

2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld. 
3. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld. 
4. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer beoordeeld worden, minimaal 5,5 of 

hoger is. 
5. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.  

 
Een leerling wordt in bespreking genomen als voldaan is aan alle onderstaande punten: 

1. Maximaal 5 verliespunten totaal.  
Daarbij geldt:  
*afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond 
eindcijfer 7 of hoger is 1 compensatiepunt.  
*Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen. 

2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld. 
3. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld. 
4. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer beoordeeld worden, minimaal 5,5 of 

hoger is. 
5. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.  
6. DIA toetsen (laatste afname) meer dan 50% domeinen resultaat vmbo gt of hoger. 

 
In alle overige situaties wordt de leerling niet bevorderd. 
 
Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om af te wijken van de bevorderingsnormen kan 
de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen. Vervolgens 
neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Zwaarwichtige redenen: 
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd 
aan de lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 uit 
het leerlingstatuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige leraren die lesgeven aan de 
leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de geldende 
overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling besproken en wordt met meerderheid van stemmen 
beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit 
het leerlingstatuut (bijlage 3).  
Bij alle lerarenvergaderingen aan het einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur 
gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als cijfers of andere gegevens ontbreken beslist de 
collegedirecteur hoe het protocol wordt toegepast. 
 
Het keuzevak Tech, Sportplus of WereldsEten wordt afgesloten met een letterbeoordeling G (goed), 
V (voldoende) of O (onvoldoende) en heeft geen invloed op de bevorderingsregeling. 
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M3 -> M4  
 
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan alle onderstaande punten: 

1. Maximaal 3 verliespunten totaal.  
Daarbij geldt:  
*afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond 
eindcijfer 7 of hoger is 1 compensatiepunt.  
*Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen. 
*Alleen voor leerlingen met dienstverlening en producten geldt dat het gemiddelde van het 
profiel- en het keuzedeel meetelt voor het aantal verliespunten en niet de losse afzonderlijke 
cijfers.     

2. Voor leerlingen met dienstverlening en producten het cijfer van het beroepsgerichte 
keuzevak minimaal 3,50 zijn of hoger is. 

3. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld. 
4. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld. 
5. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer beoordeeld worden, minimaal 5,5 of 

hoger is. 
6. LO, KCKV en LOB met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld zijn. 

 
In alle overige situaties wordt de leerling niet bevorderd. 
 
Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om af te wijken van de bevorderingsnormen kan 
de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen. Vervolgens 
neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Zwaarwichtige redenen: 
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd 
aan de lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 uit 
het leerlingstatuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige leraren die lesgeven aan de 
leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de geldende 
overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling besproken en wordt met meerderheid van stemmen 
beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit 
het leerlingstatuut (bijlage 3).  
Bij alle lerarenvergaderingen aan het einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur 
gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als cijfers of andere gegevens ontbreken beslist de 
collegedirecteur hoe het protocol wordt toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

@H2 -> H3 (normen hebben betrekking op de havo-eindlijst) 
 
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan alle onderstaande punten: 

1. Maximaal 4 verliespunten totaal.  
Daarbij geldt:  
*afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond 
eindcijfer 7 of hoger is 1 compensatiepunt.  
*Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen. 

2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld. 
3. Engels 4,50 of hoger gemiddeld. 
4. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld. 
5. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer beoordeeld worden, minimaal 5,5 of 

hoger is. 
6. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.  

 
Een leerling wordt in bespreking genomen als voldaan is aan alle onderstaande punten: 

1. Maximaal 5 verliespunten totaal.  
Daarbij geldt:  
*afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond 
eindcijfer 7 of hoger is 1 compensatiepunt.  
*Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen. 

2. Nederlands 4,50 of hoger gemiddeld. 
3. Engels 4,50 of hoger gemiddeld. 
4. Overige vakken 3,50 of hoger gemiddeld. 
5. Het gemiddelde van alle vakken, die met een cijfer beoordeeld worden, minimaal 5,5 of 

hoger is. 
6. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.  
7. DIA toetsen meer dan 50% van de domeinen resultaat havo of hoger. 

 
In alle overige situaties geldt de bevorderingssituatie @H2 -> M3. 
 
Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om af te wijken van de bevorderingsnormen kan 
de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen. Vervolgens 
neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Zwaarwichtige redenen: 
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd 
aan de lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 het 
uit leerlingstatuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige leraren die lesgeven aan de 
leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de geldende 
overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling besproken en wordt met meerderheid van stemmen 
beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit 
het leerlingstatuut (bijlage 3).  
Bij alle lerarenvergaderingen aan het einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur 
gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als cijfers of andere gegevens ontbreken beslist de 
collegedirecteur hoe het protocol wordt toegepast. 
 
Het keuzevak Tech, Sportplus of WereldsEten wordt afgesloten met een letterbeoordeling G (goed), 
V (voldoende) of O (onvoldoende) en heeft geen invloed op de bevorderingsregeling. 
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M1 -> @H2  
 
Een leerling is bevorderd als voldaan is aan: 

1. Maximaal 4 verliespunten totaal.  
Daarbij geldt:  
*afgerond eindcijfer 5 is 1 verliespunt, afgerond eindcijfer 4 is 2 verliespunten, afgerond 
eindcijfer 7 of hoger is 1 compensatiepunt.  
*Er is maximaal 1 compensatiepunt te verdienen. 

2. Nederlands 6,50 of hoger gemiddeld. 
3. Engels 6,50 of hoger gemiddeld. 
4. Overige vakken 4,50 of hoger gemiddeld. 
5. Het gemiddelde cijfer van alle vakken die met een cijfer beoordeeld worden ≥ 7,5 is. 
6. LO met V (voldoende) of G (goed) beoordeeld is.  
7. DIA toetsen meer dan 50% van de domeinen resultaat havo of hoger. 

 
In alle overige situaties kan de leerling niet opstromen. 
 
Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om af te wijken van de bevorderingsnormen kan 
de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen. Vervolgens 
neemt de lerarenvergadering een bevorderingsbeslissing met een gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Zwaarwichtige redenen: 
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnorm kan hij/zij ter bespreking worden voorgelegd 
aan de lerarenvergadering als er sprake is van aantoonbare zwaarwichtige redenen (zie artikel 15 uit 
het leerlingstatuut), nadat twee derde meerderheid van de aanwezige leraren die lesgeven aan de 
leerling en de leerlingcoördinator, heeft bepaald of afgeweken wordt van de geldende 
overgangsnorm. Vervolgens wordt de leerling besproken en wordt met meerderheid van stemmen 
beslist. De argumentatie en de stemming wordt schriftelijk vastgelegd in Magister. Zie artikel 14 uit 
het leerlingstatuut (bijlage 3).  
Bij alle lerarenvergaderingen aan het einde van het schooljaar is een door de collegedirecteur 
gemachtigde leerlingcoördinator aanwezig. Als cijfers of andere gegevens ontbreken beslist de 
collegedirecteur hoe het protocol wordt toegepast. 
 
Het keuzevak Tech, Sportplus of WereldsEten wordt afgesloten met een letterbeoordeling G (goed), 
V (voldoende) of O (onvoldoende) en heeft geen invloed op de bevorderingsregeling. 
 


