Bevorderingsnormen 2-havo

schooljaar 2021-2022
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In een schooljaar zijn er vier rapporten. Op alle rapporten worden cijfers gegeven in één
decimaal, dus met één cijfer achter de komma. Het vierde rapport is het overgangsrapport.
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Alle vakken tellen mee.
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Er worden geen taken opgelegd om daarmee alsnog bevordering te verkrijgen.
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De criteria voor bevordering zijn:
A. Het gemiddelde (GEM) van de eindcijfers van de vakken uit groep 1*, afgerond op één
decimaal.
B. Het aantal tekorten van de eindcijfers van alle vakken.
Als één tekort telt:
4,5 ≤ cijfer < 5,5
Als twee tekorten telt: 3,5 ≤ cijfer < 4,5
Als drie tekorten telt: cijfer < 3,5.
Je bent bevorderd naar een volgend leerjaar op vwo-niveau als:
1. Jouw gemiddelde (GEM) is 6,0 of hoger én je hebt maximaal 2 tekorten. Hiervan zit maximaal
één tekort in een kernvak (NE, EN/ENC, WI).
Je bent bespreekgeval als:
1. Jouw gemiddelde (GEM) is 6,0 of hoger én je hebt 2 tekorten in een kernvak (NE, EN/ENC, WI)
2. Of jouw gemiddelde (GEM) is 6,0 of hoger én je hebt 3 tekorten.
3. Of jouw gemiddelde (GEM) is 5,7-5,9 én je hebt maximaal 3 tekorten.
Je bent niet bevorderd als:
1. Jouw gemiddelde (GEM) lager is dan 6,0.
2. Of je hebt 4 tekorten of meer.
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Voor een leerling die niet bevorderd is naar 3-havo geldt aanvullend het volgende:
De overgangsvergadering beslist over een mogelijke overgang naar 3-mavo.
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Voor het vak Cambridge-Engels gelden verder nog de onderstaande regels:
A. Bij een tekort voor Cambridge-Engels op het overgangsrapport bepaalt de
bevorderingsvergadering of de leerling Cambridge-Engels mag blijven volgen;
B. Wanneer een leerling doubleert bepaalt de bevorderingsvergadering of de leerling
Cambridge-Engels mag blijven volgen.
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Verder gelden alle regels genoemd in het Huishoudelijk reglement van ISW Hoogeland
in hst 6 bevordering.
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Voor de bevordering van 2-havo naar 3-vwo geldt:
a. bij het tweede rapport beoordelen de docenten of er in 2-havo leerlingen zitten die eventueel
naar 3-vwo bevorderd kunnen worden. Zij bespreken dat in de rapportvergadering van het tweede
rapport en nemen dan een beslissing over wel/niet uitbrengen van een advies voor 3-vwo.
b. een leerling in 2-havo die voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis,
aardrijkskunde, wiskunde, biologie en natuurkunde op het tweede rapport in totaal 67,5 punten of
meer behaalt met maximaal één tekort, wordt ook besproken voor een eventuele overgang naar 3vwo;
c. aan de hand van het overgangsrapport beslist de bevorderingsvergadering bij de overgang van
klas 2 naar klas 3 over bevordering naar 3-vwo.

Vakken in groep 1* zijn de volgende vakken (behalve vakken die in betreffende jaarlaag niet gegeven worden): NE, EN, ENC,
DU, FA, SP, WI, NA, SK, BI, NS, AK, GS, EC, O&O

