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Berekening verliespunten  

  

1. Alle vakken tellen voor de berekening van verliespunten even zwaar mee.  

2. Na het eerste rapport wordt door de docentenvergadering advies uitgebracht over het 

gekozen vakkenpakket (zie de jaarplanning voor de data van het profielkeuzeproces).   

3. In totaal twee of meer verliespunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 

leidt in alle gevallen tot bespreking.  

  

Profieladvies  

Na de voorlopige profielkeuze wordt van elke leerling het gewenste voorlopige vakkenpakket in een 

leerlingbespreking besproken. Hieruit volgt een positief of negatief profieladvies dat ruim vóór de 

definitieve profielkeuze schriftelijk aan ouders wordt medegedeeld. De leerling kan naar aanleiding 

van dit advies zijn/haar pakket nog aanpassen tot de profielvaststellingsvergadering. Een definitief 

negatief profieladvies wordt bij bespreking in de overgangsvergadering als element meegenomen.  

  

Rapportvergadering   

  

Verliespunten  

  

 

0, 1 of 2 vp:  

bevorderd naar klas 4 atheneum. Bij 2 vp voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: bespreking van 

de leerling → stemming waaruit plaatsingsbesluit volgt:  

- bevorderd naar klas 4 atheneum  

- bevorderd naar klas 4 havo  

3 t/m 7 vp:    

bespreking van de leerling → stemming waaruit plaatsingsbesluit volgt:  

- bevorderd naar klas 4 atheneum  

- bevorderd naar klas 4 havo 

- doubleren klas 3 atheneum (in uitzonderlijke situaties)                                                                 

8 vp of meer:   

overgang naar klas 4 havo; in uitzonderlijke gevallen kan een besluit voor klas 3 havo genomen 

worden. Bij maximaal 2 verliespunten in het gekozen vakkenpakket → bespreking volgens 

bespreekzone 3 t/m 7 vp. 

  

Indien het rapport daar aanleiding toe geeft, kan de rapportvergadering een besluit nemen tot 

doubleren in klas 3 atheneum of herplaatsen naar een naastliggend lager niveau. Dit besluit dient 

gebaseerd te zijn op een  onderbouwde determinatie zoals bijvoorbeeld d.m.v. RTTI, CITO, 

rapportcijfers en testen/onderzoeken.  
 

cijfer  aantal  

5  1 vp  

4  2 vp  

3  3 vp  


