Bevorderingscriteria 3 VWO naar 4 VWO
De criteria zijn afgestemd op het profiel van een VWO leerling:
•

•

•

Indien een leerling eind 3 VWO voldoet aan een aantal criteria, dan
wordt het perspectief op een VWO diploma geboden.
In 3 VWO wordt dus niet alleen naar de cijfers gekeken, maar ook naar
de juiste (basis)studiehouding.
Ruime bespreekmarge om gelegenheid te geven voor groei.
Uitgangspunt bij de bespreking is altijd de vraag of er voldoende
perspectief is om het VWO met succes af te ronden.
Ingebouwde stimulans om compensatie te halen; geen zesjes cultuur.

Bevordering:
Een leerling in 3 VWO is zonder bespreking en zonder voorwaarden bevorderd, indien:
-

alle cijfers tenminste 6 of hoger zijn;
er één tekortpunt is (1x5) mits er minimaal één compensatiepunt (7 of hoger) is;

-

er twee tekortpunten zijn (2x5 of 1x4) mits er minimaal twee compensatiepunten
(2x7 of 1x8) zijn;

-

compensatiepunten kunnen alleen behaald worden bij de vakken die in het VWO
centraal examenvak zijn.

Bespreking:
-

in alle andere gevallen dan hierboven genoemd;
indien een leerling 1 x 4 of een 2 x 5 heeft voor de kernvakken Ne, En, Wi.

-

Indien een leerling wiskunde-B kiest in zijn profiel, dient minstens een
onafgeronde 7,0 voor wiskunde op het eindrapport te staan.
Zo niet, dan is hij altijd een bespreekgeval tijdens de overgangsvergadering. De
vakdocent bepaalt of er voldoende perspectief is voor het vak wiskunde-B in de
bovenbouw. Het vak wiskunde-B kan evt. t/m periode 2 als extra vak gevolgd
worden.

Mogelijke uitkomsten van bespreking:
-

Bevorderen naar 4 VWO
Bevorderen naar 4 VWO met een bindend besluit:

-

Bevordering is alleen mogelijk na opvolgen van het advies.
(b.v. WiA i.p.v. WiB of een geheel ander profiel vanwege de geringe kans een 5,5
gemiddeld te halen voor het CE in dat profiel).
Bevorderen naar 4 HAVO
Doubleren in 3 VWO
Doubleren in 3 HAVO (geen perspectief op een VWO diploma)

