
Bevorderingsnormen CSW  Bestevaêr vrijeschool - 2021-2022 
 
Leerjaar 3 (9e klas) 
 
VAN MAVO 3 NAAR MAVO 4 
1. Uitgangspunt voor de bevordering naar leerjaar 4 MAVO is de zak-slaagregeling zoals die geldt voor het 

eindexamen MAVO. (*Zie uitslagregeling VMBO GT). Er wordt gekeken naar het door de leerling gekozen 
eindexamen vakkenpakket. 

2. Wanneer de docentenvergadering een negatief advies geeft m.b.t. het door de leerling gekozen examenvak, 
dan mag de leerling dat vak alleen volgen als hij/zij daarnaast ook een 7e vak kiest (indien mogelijk). 

Aanvulling: 
1. Niet bevorderd: de leerling krijgt geen vrijstelling(en). Het programma van het 3e leerjaar wordt opnieuw 

doorlopen. Er mag wel een ander vakkenpakket worden samengesteld. 
 
 
*Uitslagregeling VMBO GT (MAVO) Vakken met een cijferbeoordeling 
De leerling is geslaagd als: 
- het rekenkundig gemiddelde van alle bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is 
- er maximaal 1 x het cijfer 5 is behaald en verder voldoendes 
- er maximaal 1 x het cijfer 4 is behaald, verder voldoendes waaronder tenminste 1 x 7 of hoger 
- er maximaal 2 x het cijfer 5 is behaald, verder voldoendes, waaronder tenminste 1 x 7 of hoger. 
- er voor het vak Nederlands als eindcijfer een 5 of hoger is behaald. 

Vakken/onderdelen zonder cijferbeoordeling 
- Kunstvakken 1 (CKV) moet met voldoende/goed zijn afgesloten. 
- Bewegingsonderwijs moet met voldoende/goed zijn afgesloten. 
- Profielwerkstuk moet in klas 4 met voldoende/goed zijn afgesloten. 
 
Periodeonderwijs 
De leerling mag maximaal 4 tekorten bij periodeonderwijs hebben. 
 
  



 
VAN HAVO 3 NAAR HAVO 4 

Som van de 
rapportcijfers van 
onderstaande  
11 vakken 
ne/fa/du/en/gs/ak/ 
ec/wi/na/sk/bi 

Aantal te korten 
bij 
periodeonderwijs 

Aantal te 
korten in 
de vakken 
 
blv/lo/kv 

Aantal 
tekorten in 
de vakken 
 
ne/en/wi 

Totaal aantal 
te korten in 
alle 
examenvakken 

Beslissing 

65 of meer punten maximaal 3 geen maximaal 1 maximaal 2 
Blijft in principe 
op hetzelfde 
niveau 

 
B E S P R E E K Z O N E / docenten beslissen 

63 of minder 
punten 5 of meer  3 of meer 4 of meer 

Gaat in het 
volgend leerjaar 
één niveau lager 
werken 

 
 
 
VAN VWO 3 NAAR ATHENEUM 4 

Som van de 
rapportcijfers van 
onderstaande  
11 vakken 
ne/fa/du/en/gs/ak/ 
ec/wi/na/sk/bi 

Aantal te korten 
bij 
periodeonderwijs 

Aantal te 
korten in 
de vakken 
 
blv/lo/kv  

Aantal 
tekorten in 
de vakken 
 
ne/en/wi 

Totaal aantal 
te korten in 
alle 
examenvakken 

Beslissing 

65 of meer punten maximaal 2 geen maximaal 1 maximaal 2 
Blijft in principe 
op hetzelfde 
niveau 

 
B E S P R E E K Z O N E / docenten beslissen 

63 of minder 
punten 4 of meer  3 of meer 4 of meer 

Gaat in het 
volgend leerjaar 
één niveau lager 
werken 

 
 


	Vakken/onderdelen zonder cijferbeoordeling

