
Positief advies van de MR op 22 september 2020, formeel vastgesteld door het CvB  op 25 september 25 2020 

 

Overgangsnormen brugklassen 
Algemeen 
We gaan ervan uit dat alle vakken even belangrijk zijn; onze leerlingen krijgen een brede, 
algemene opleiding. Het uiteindelijk te behalen diploma is gebaseerd op een bepaald 
vakkenpakket. Bij de overgangsnormen moet dan ook aan de vakken die in een 
eindexamenpakket gekozen kunnen worden wat meer accent gegeven worden. Daarom maken 
we onderscheid in vakken met een schriftelijk examen (groep 1) en vakken zonder centraal 
schriftelijk examen (groep 2). 
 
Vakken groep 1: ne, fa, en, gs, ak, wi, ec, bi, (vz), du, ns (tc)  
Vakken groep 2: lv, blv, lo, o&o, tc&m, en mw 
 
Op de unit VMBO in Raamsdonksveer worden in VMBO-B 1 en VMBO-B/K 1 de vakken ak, gs, 
ec samengevoegd tot het vak Mens & Maatschappij dat 1 rapportcijfer genereert. Voor de 
brugklassen VMBO-B, VMBO-B/K en VMBO- KGT geldt: Alle vakken horen onder groep 1. 
 
Het gemiddelde wordt berekend aan de hand van de rapportcijfers met één decimaal. 
 

Verliespunten 

Cijfer Groep 1 Groep 2 

5 1 vp 1 vp 

4 2 vp 1 vp 

3 3 vp 2 vp 
 
Brugklas vwo  
0-2 vp (totaal) en een gemiddelde van 6,5 of hoger in de vakken van groep 1: 

bevorderd naar atheneum-2, tenzij er twee verliespunten zijn voor de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde samen, dan: bespreken. De rapportvergadering 
beslist klas 2 atheneum of klas 2 havo. 

0-2 vp (totaal) en een gemiddelde lager dan 6,5 in de vakken van groep 1: 
bespreken. De rapportvergadering beslist atheneum-2 of havo-2. 

3-5 vp (totaal) en een gemiddelde van 6,5 of hoger voor de vakken van groep 1: 
bespreken. De rapportvergadering beslist atheneum-2 of havo-2. 

3-5 vp (totaal) en een gemiddelde lager dan 6,5 voor de vakken van groep 1: 
bevorderd naar havo-2. 

6 of meer vp (totaal): 
bevorderd naar havo-2.  
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Brugklas havo/vwo  
0-2 vp (totaal) en een gemiddelde van 7,0 of hoger voor de vakken van groep 1: 

Bevorderd naar atheneum-2, tenzij er twee verliespunten zijn voor de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde samen, dan: bespreken. 

0-5 vp (totaal) en een gemiddelde van 6,5 of hoger voor de vakken van groep 1: 
Bespreken. De rapportvergadering beslist atheneum-2 of havo-2. 

0-5 vp (totaal) en een gemiddelde lager dan 6,5 voor de vakken van groep 1: 
Bevorderd naar havo-2 

6 of meer vp (totaal):  
Bespreken. De rapportvergadering beslist havo-2 of gt-2 

 
Brugklas havo/vmbo 
Voorstel 
Een gemiddelde van 8,0 of hoger: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas vwo 2 of klas havo 2 
0-2 vp (totaal) en een gemiddelde van 7,0 of hoger voor de vakken van groep 1: 

Bevorderd naar havo-2, tenzij er twee verliespunten zijn voor de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde samen, dan: bespreken. 

0-5 vp (totaal) en een gemiddelde van 6,5 of hoger voor de vakken van groep 1:  
Bespreken: docentenvergadering beslist havo-2 of gt-2. Indien er twee verliespunten 
zijn voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen, dan: gt-2. 

0-5 vp (totaal) en een gemiddelde van lager dan 6,5 voor de vakken van groep 1: 
Bevorderd naar gt-2.  

6 of meer vp (totaal):  
Bespreken: De rapportvergadering beslist gt-2 of k-2 

 
Brugklas vmbo-KGT 
Voorstel 
Een gemiddelde van 8,0 of hoger: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas havo- 2 of klas gt-2 
0-3 vp en een gemiddelde van 6,5 of hoger: 

Bevorderd naar vmbo-gt-2. 
0-5 vp en een gemiddelde tussen 6,0 en 6,5: 

Bespreken. De docentenvergadering beslist vmbo gt-2 of k-2. 
0-3 vp en een gemiddelde lager dan 6,0: 

Bespreken. De docentenvergadering beslist vmbo-gt-2 of k-2 
4 of meer vp en een gemiddelde lager dan 6,0: 

Bespreken. De docentenvergadering beslist vmbo-k-2 of vmbo-b-2.  
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Brugklas vmbo-BK 
Voorstel 
Een gemiddelde van 8,0 of hoger: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas vmbo-gt 2 of klas vmbo-k 2 
0-3 vp en een gemiddelde van 6,5 of hoger: 

Bevorderd naar VMBO-K-2. 
0-5 vp en een gemiddelde tussen 6,0 en 6,5: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas 2 vmbo-k of klas 2 vmbo-b. 
0-3 vp en een gemiddelde lager dan 6,0: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas 2 vmbo-k of klas 2 vmbo-b. 
4 of meer vp en een gemiddelde lager dan 6,0: 

Bevorderd naar klas 2 vmbo-b 
 
Brugklas vmbo-B 
0-2 vp en een gemiddelde van 8,0 of hoger: 

Bevorderd naar klas 2 vmbo-k.  
0-3 vp en een gemiddelde van 7,5 of hoger: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas 2 vmbo-k of klas 2 vmbo-b. 
0-5 vp: 

Bevorderd naar klas 2 vmbo-b  
6 vp of meer: 

Bespreken. De rapportvergadering beslist klas 2 vmbo-b of verwijzing naar een ander 
soort onderwijs. 
 

Indien het rapport daar aanleiding toe geeft, kan de rapportvergadering een advies geven tot 
herplaatsing naar een naastliggend hoger/lager niveau. Dit advies dient gebaseerd te zijn op 
een onderbouwde determinatie, zoals bijvoorbeeld d.m.v. RTTI, CITO, rapportcijfer en 
testen/onderzoeken. 
 
Doubleren zal alleen in geval van bijzondere omstandigheden plaatsvinden.  
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