
 

Bevorderingsnormen 4-havo schooljaar 2021-2022 

 

Waar in deze bevorderingsnormen wordt gesproken over cijfers, worden de eindcijfers van het 

leerjaar bedoeld. Dit zijn hele cijfers. Het combinatiecijfer is opgebouwd uit de resultaten van 

de vakken maatschappijleer (MA), het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en 

levensbeschouwing (LV). Het berekende combinatiecijfer telt mee als één eindcijfer. De 

aparte cijfers voor MA, CKV en LV tellen niet mee als apart eindcijfer. De aparte eindcijfers 

voor MA, CKV en LV moeten ten minste het eindcijfer 4 zijn. 

 

1. Een leerling wordt bevorderd van 4-havo naar 5-havo wanneer: 

a. hij of zij op het eindrapport voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

niet meer dan één onvoldoende eindcijfer, minimaal 5, heeft gescoord; 

b. hij of zij op het eindrapport 

- voor alle vakken een 6 of hoger heeft; 

- één 5 heeft en de rest van de cijfers 6 of hoger is; 

- één 4 heeft, de rest van de cijfers 6 of hoger is en minimaal twee 

compensatiepunten heeft (2x het cijfer 7 of 1x het cijfer 8); 

- twee x 5 heeft, de rest van de cijfers 6 of hoger is en minimaal twee 

compensatiepunten heeft (2x het cijfer 7of 1x het cijfer 8); 

- één 4 en één 5 heeft en de rest van de cijfers 6 of hoger is en minimaal drie 

compensatiepunten heeft (3x het cijfer 7, 1x het cijfer 8 en 1x cijfer 7, of 1x 

het cijfer 9). 

c. hij of zij op het eindrapport voor MA, CKV en LV, een 4 of hoger heeft. 

 
2. Een leerling wordt niet bevorderd naar het leerjaar 5-havo, wanneer hij of zij op het 

eindrapport vijf of meer tekorten heeft. Hierbij telt een 5 als één tekort, een 4 als twee 

tekorten en een 3 of lager als drie tekorten. 

 
3. Een leerling die op het eindrapport ten hoogste vier tekorten heeft en niet voldoet aan 

de norm zoals genoemd onder 1 is een bespreekgeval. 

 
4. Om toegelaten te worden tot het volgen van de lessen in 5-havo dient de beoordeling 

voor het vak Lichamelijke Opvoeding voldoende of goed te zijn.` 

 
5. Verder gelden alle regels genoemd in het Huishoudelijk reglement van ISW 

Hoogeland in hst 6 bevordering. 

 
Vrijstelling bij doubleren 

i. Een leerling die in 4-havo doubleert, moet alle vakken van de vierde klas opnieuw volgen, 

behoudens het onder ii) gestelde. Dit houdt tevens in dat hij/zij alle toetsen voor die vakken 

moet overdoen. Hij/zij krijgt opnieuw het vastgestelde aantal herkansingen. 

ii. Een leerling die in 4-havo doubleert, kan in het begin van het volgende schooljaar 

een verzoek bij de vakdocent indienen om een vrijstelling voor een praktische 

opdracht te verkrijgen. 


