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Overgangsnormering Sprengeloo  
 
 
 
Voor alle leerjaren en leerwegen geldt het volgende: 

 

een leerling is over in dezelfde 

leerweg bij: 

wordt besproken bij : wordt besproken en 

niet bevorderd in 

dezelfde leerweg: 

 bij een aantal 

tekorten van: 
0 of 1 2 of 3 4 of meer 

 

 

Voor klas 1 en 2 gelden de volgende aandachtspunten: 

- Het overgangscijfer wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde van de drie periodes.  

- Dit cijfer wordt afgerond op één decimaal. 

- De vakken die in het eerste of tweede leerjaar worden afgesloten met een cijfer, danwel een 

beoordeling, worden meegeteld. 

- Een overgangscijfer 4,5 t/m 5,4 geeft één tekortpunt. 

- Een overgangscijfer lager dan 4,5 geeft twee tekortpunten. 

 

Voor klas 3 gelden de volgende aandachtspunten: 

- Het overgangscijfer is het lopend gemiddelde van dat moment, afgerond op één decimaal. 

- Alle onderdelen die tot dan toe afgesloten zouden moeten zijn (PTA), worden meegeteld. 

- De vakken die in het derde leerjaar worden afgesloten met een cijfer, danwel een 

beoordeling, worden meegeteld. 

- Het rekenkundig gemiddelde van de examenvakken moet minimaal 5,5 zijn.  

- Het cijfer van het beroepsgericht vak telt hierin 2 keer mee. 

- Een overgangscijfer 4,5 t/m 5,4 geeft één tekortpunt. 
- Een overgangscijfer lager dan 4,5 geeft twee tekortpunten. 

 

Besluitvorming: 

Bij het bespreken van een leerling wordt o.a. gekeken naar het gemiddelde van alle rapportcijfers, 

werkhouding en inzet, cito-scores, aanwezigheid, bijzondere omstandigheden etc. Ons beleid is 

gericht op opstromen. Bij een gemiddelde >7,9 wordt de leerling automatisch besproken. 

 
De lerarenvergadering kan in specifieke gevallen, beargumenteerd afwijken van de overgangs-

normen. Als hiervoor gekozen wordt, dan wordt dit schriftelijk toegelicht. Indien het advies vanuit de 

lerarenvergadering is om de leerling te bevorderen naar een lager gelegen onderwijsniveau niet 

wordt gedragen door de leerling/ouders/verzorgers, mag de leerling altijd in dezelfde leerweg de klas 

overdoen. Een leerling mag echter niet twee keer hetzelfde leerjaar overdoen. 

 

 

Z.O.Z. 
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Aanvullend geldt het volgende: 

 

0 of 1 tekortpunt: 

Als een leerling één tekortpunt heeft en een gemiddelde < 6,0 kan de lerarenvergadering het advies 

uitbrengen om de leerling te bevorderen naar het volgend leerjaar in een leerweg op lager niveau. 

 

2 of 3 tekortpunten: 

Als een leerling twee of drie tekortpunten heeft en wordt besproken is er een aantal mogelijkheden: 

1 Leerling wordt (beargumenteerd) bevorderd naar het volgende leerjaar in dezelfde leerweg. 

2 Leerling wordt (beargumenteerd) bevorderd naar een volgend leerjaar in een ondergelegen 

leerweg. 

3 Leerling doet het jaar over in dezelfde leerweg 

 

4 tekortpunten: 

Als een leerling 4 tekortpunten of meer heeft, wordt de leerling altijd besproken. Er zijn dan de 

volgende mogelijkheden. 

1 Leerling doet het leerjaar over in dezelfde leerweg. 

2 Leerling wordt (beargumenteerd) bevorderd naar een volgend leerjaar in een ondergelegen 

leerweg. 

3 De lerarenvergadering kan alsnog besluiten om de leerling (beargumenteerd) te bevorderen 

naar het volgend leerjaar in dezelfde leerweg. 

 

 


