Overgang van 9mavo naar 10mavo
De overgang wordt voor de gekozen vakken bepaald conform de examenregeling. Daarnaast zijn er
eisen aan de cijfers voor de niet-gekozen vakken. Als een leerling niet aan de overgangsnorm
voldoet, beslist de rapportvergadering.
De leerlingen laten in de mavo drie of vier vakken vallen (zie keuzeformulier). Alle leerlingen hebben
rekenen in het pakket, ook de leerlingen die niet voor wiskunde kiezen. Daarnaast zijn er periodes en
ambtvakken die niet in het pakket gekozen kunnen worden.
Voor de zes gekozen vakken geldt dat je overgaat, als je aan de volgende eisen voldoet:
1. Het rekenkundig gemiddelde van de vakken binnen het vakkenpakket is 5,5 of hoger;
2. Voor Nederlands en Engels heb je hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer en de som van de cijfers
is minstens 11;
3. - Al je eindcijfers zijn 6 of hoger. OF
- Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger. OF
- Je hebt één 4 en al je eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van al je eindcijfers is ten
minste 6,0, OF
- je hebt 2 keer een 5, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger zijn. En het
gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0;
4. Geen eindcijfer is lager dan een 4.
Als de leerling zeven vakken in het pakket heeft, gelden de bovenstaande eisen ook. Wel kan de
leerling in sommige gevallen een vak laten vallen om ervoor te zorgen dat hij/zij aan de voorwaarden
voor overgang voldoet.
Voor de niet-gekozen vakken geldt dat je overgaat, als je aan de volgende eisen voldoet:
1. Bij 6 vakken: van de vier niet-gekozen vakken mogen er twee onvoldoende zijn, maar niet
lager dan een 4 en niet meer dan één 4. De som van de vier cijfers bedraagt 22 punten of
meer.
Bij 7 vakken: van de drie niet-gekozen vakken mag er één onvoldoende zijn, maar niet lager
dan een 4. De som van de drie cijfers bedraagt 16 punten of meer.
2. Bij de periodes moet minimaal het resultaat of de houding voldoende zijn. Als deze beide
onvoldoende zijn, dan dient het tekort te worden gecompenseerd middels een taak voor die
periode.
3. De opdrachten bij de ambtvakken moeten zijn afgerond.

