Overgangsreglement 2020-2021
Leerjaar 1, 2 vmbo/havo/vwo

Elk schooljaar zal er worden gekeken of een leerling op het Agnieten College op het juiste niveau zit en
voldoet aan de overgangsnormen, de overgangsnormen zijn bindend. Als de leerling niet voldoet aan
de overgangsnormen of zeer goed presteert, dan wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering.
De overgangsnormen en de beslissing van de vergadering zijn bindend. Bij deze beslissing wordt ook
gelet op vaardigheden, motivatie, inzet, inzicht, concentratie en zelfstandigheid. Als de leerling niet aan
de overgangsnormen voldoet, dan beslist het docententeam en vindt gerichte doorstroom plaats. In
uitzonderlijke gevallen kan van de overgangsnormen worden afgeweken.
Toelichting cijfers:
Aan het eind van elke periode staan we stil bij de voortgang van de leerling middels een
cijferbespreking. Het voortschrijdend gemiddelde per vak is het gemiddelde van alle behaalde cijfers
voor een vak. Voor de berekening van het algemeen gemiddelde tellen en de eindcijfers en tekorten
van alle vakken mee, behalve rekenen, godsdienst en sport & bewegen. Aan het eind van het
schooljaar bepaalt het voortschrijdend gemiddelde het overgangsrapport van een leerling.
Tekorten:
• De grens voor een voldoende is 6,0, een 5,8 betekent 0,2 tekort, een 5,6 betekent 0,4 tekort.
Normen voor overgang klas 1 en 2
1.
2.
3.
4.

maximaal 2,0 tekorten op het eindrapport, deze tekorten zitten in maximaal 3 vakken.
een algemeen gemiddeld jaarcijfer van minimaal 6,0
een voldoende voor de vakken: godsdienst, sport & bewegen
vmbo-gltl/havo/vwo: maximaal 1,0 tekort in de kernvakken (Nederlands, Engels en
wiskunde)

Indien een leerling niet voldoet aan de normen dan wordt hij/zij besproken. De 3 mogelijkheden voor
het vervolg:
1. de leerling gaat alsnog over;
2. de leerling stroomt af;
3. de leerling doubleert.
Opstromen en afstromen
1. Opstromen
Onder opstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggend hoger niveau. Opstromen kan op
twee momenten: na eerste voortgangsvergadering (december), of aan het eind van het schooljaar. De
leerling wordt eerst besproken in een vergadering en deze brengt advies uit. De ouder(s)/verzorger(s)
en de leerling zijn vrij een advies tot opstromen wel of niet over te nemen.

Criteria voor opstromen:

Leerjaar 1:
Einde kalenderjaar; bespreking van de leerling bij een algemeen gemiddelde van minimaal 7,8.
Einde schooljaar; bespreking van de leerling bij een algemeen gemiddelde van minimaal 7,5.
Leerjaar 2:
Einde kalenderjaar; bespreking van de leerling bij een algemeen gemiddelde van minimaal 8,0.
Einde schooljaar; bespreking van de leerling bij een algemeen gemiddelde van minimaal 8,0.
Voor het opstromen van vmbo-bbl naar vmbo-kbl dient een minimaal gemiddelde over de kernvakken
van 8,0 gehanteerd te worden. (In acht moet worden genomen dat de overgang van vmbo-basis naar
vmbo-kader erg groot is.)
Leerlingen van 2 vmbo en 2 havo kunnen uiterlijk halverwege het 2e leerjaar opstromen naar hoger
liggend niveau. Dit in verband met de grote hoeveelheid gemiste lesstof ten opzichte van het havoniveau. (In acht moet worden genomen dat de overgang groot is.)
2. Afstromen
Onder afstroom wordt verstaan: de overstap naar een naastliggend lager niveau. De uitspraak van de
docentenvergadering is een dringend advies.

NB1. Een besluit tot doubleren wordt na de overgangsvergadering altijd schriftelijk aan de leerling en
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) medegedeeld. Binnen 24 uur na de mededeling kunnen
ouder(s)/verzorger(s) tegen het besluit in beroep gaan, indien er volgens hen nieuwe informatie
betreffende de leerling ingebracht moet worden. Dit beroep moet schriftelijk en beargumenteerd
worden ingediend. Tijdens de daarop volgende revisievergadering wordt een definitief besluit genomen.
NB2. Leerlingen mogen maximaal 1 keer blijven zitten in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau.

Overgangsreglement 2020-2021
Leerjaar 3 vmbo
Elk schooljaar zal er worden gekeken of een leerling op het Agnieten College op het juiste niveau zit en
voldoet aan de overgangsnormen, de overgangsnormen zijn bindend. Als de leerling niet voldoet aan
de overgangsnormen of zeer goed presteert, dan wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering.
De overgangsnormen en de beslissing van de vergadering zijn bindend. Bij deze beslissing wordt ook
gelet op vaardigheden, motivatie, inzet, inzicht, concentratie en zelfstandigheid. Als de leerling niet aan
de overgangsnormen voldoet, dan beslist het docententeam en vindt gerichte doorstroom plaats. In
uitzonderlijke gevallen kan van de overgangsnormen worden afgeweken.
Toelichting cijfers:
Aan het eind van elke periode staan we stil bij de voortgang van de leerling middels een
cijferbespreking. Het voortschrijdend gemiddelde per vak is het gemiddelde van alle behaalde cijfers
voor een vak. Voor de berekening van het algemeen gemiddelde en de tekorten tellen de eindcijfers
van alle vakken mee, behalve rekenen, godsdienst, sport & bewegen, maatschappijleer en KCKV. Aan
het eind van het schooljaar bepaalt het voortschrijdend gemiddelde het overgangsrapport van een
leerling.
Tekorten:
• De grens voor een voldoende is 6,0, een 5,8 betekent 0,2 tekort, een 5,6 betekent 0,4 tekort.
Normen voor overgang klas 3 vmbo
1. maximaal 2,0 tekorten op het eindrapport, deze tekorten zitten in maximaal 3 vakken.
2. een algemeen gemiddeld jaarcijfer van minimaal 6,0
3. alle (in het PTA geplande) onderdelen van het schoolexamen van leerjaar 3 zijn naar
behoren afgerond;
• voor 3 vmbo-blkl: de maatschappelijke stage en de beroepsgeoriënteerde stage
• voor 3 vmbo-gltl: de maatschappelijke stage en de arbeidsoriëntatie
4. een voldoende voor: godsdienst, sport & bewegen en KCKV
5. minimaal een 5,5 voor maatschappijleer
6. Indien een leerling twee keer een 5 of één keer een 4 behaalt in de examenvakken, dan
wordt de leerling besproken. Hierbij wordt gekeken naar de afgeronde cijfers (zoals dit ook
bij de slaag/zakregeling het geval is). Dus een 4,4 is een 4 op de cijferlijst, een 5,49 is een
5, een 5,50 is een 6. In de kernvakken (Nederlands of Engels) mag maximaal één
afgeronde 5 zitten.
Indien een leerling niet voldoet aan de normen dan wordt hij/zij besproken. De 3 mogelijkheden voor
het vervolg:
1. de leerling gaat alsnog over;
2. de leerling stroomt af;
3. de leerling doubleert.

Opstromen en afstromen
1. Opstromen
Onder opstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggend hogere afdeling.
Opstromen is in klas 3bbl en 3kbl per vak eventueel mogelijk in overleg met de vakdocent.
Opstromen is in 3vmbo-gl/tl niet meer mogelijk.
Dit in verband met de grote hoeveelheid gemiste lesstof.
2. Afstromen
Onder afstroom wordt verstaan: de overstap naar een naastliggend lager niveau.
Afstroom van 3vmbo-gl/tl is enkel nog mogelijk na de eerste voortgangsvergadering.
De uitspraak van de docentenvergadering is een dringend advies.

NB1. Een uitspraak tot afstroom na de voortgangsvergadering wordt altijd schriftelijk aan de leerling en
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) medegedeeld. Een dergelijke uitspraak van de docentenvergadering is
bindend. Binnen 24 uur na besluitvorming kunnen ouder(s)/verzorger(s) tegen het besluit in beroep
gaan, indien er volgens hen nieuwe informatie betreffende de leerling ingebracht moet worden. Dit
beroep moet schriftelijk en beargumenteerd worden ingediend. Tijdens de daarop volgende
revisievergadering wordt een definitief besluit genomen.
NB2. In 3vmbo streven we naar minimaal een afgeronde 7 als eindcijfer voor maatschappijleer. Bij de
afronding voor het eindcijfer van maatschappijleer wordt gekeken naar het cijfer op 2 decimalen. De
afronding die daarna plaatsvindt is enkel geldig voor een vak dat afgerond wordt als SE
(schoolexamen); een 5,45 wordt een 5,5, dus afgerond een 6. Een 5,44 wordt een 5.
NB3. Leerlingen mogen maximaal 1 keer blijven zitten in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau, en ze
mogen maximaal 1 keer zakken voor het examen.
NB4. De gemiddelde eindcijfers van 3 vmbo tellen als 1e SE-cijfer mee in leerjaar 4. (Met uitzondering
van de beroepsgerichte vakken E&O, Z&W en BWI.)

Overgangsreglement 2020-2021
Leerjaar 3 havo/vwo

Elk schooljaar zal er worden gekeken of een leerling op het Agnieten College op het juiste niveau zit en
voldoet aan de overgangsnormen, de overgangsnormen zijn bindend. Als de leerling niet voldoet aan
de overgangsnormen of zeer goed presteert, dan wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering.
De overgangsnormen en de beslissing van de vergadering zijn bindend. Bij deze beslissing wordt ook
gelet op vaardigheden, motivatie, inzet, inzicht, concentratie en zelfstandigheid. Als de leerling niet aan
de overgangsnormen voldoet, dan beslist het docententeam en vindt gerichte doorstroom plaats. In
uitzonderlijke gevallen kan van de overgangsnormen worden afgeweken.
Toelichting cijfers:
Aan het eind van elke periode staan we stil bij de voortgang van de leerling middels een
cijferbespreking. Het voortschrijdend gemiddelde per vak is het gemiddelde van alle behaalde cijfers
voor een vak. Voor de berekening van het algemeen gemiddelde en het aantal tekorten tellen de
eindcijfers van alle vakken mee, behalve rekenen, godsdienst en sport & bewegen. Aan het eind van
het schooljaar bepaalt het voortschrijdend gemiddelde het overgangsrapport van een leerling.
Tekorten:
• De grens voor een voldoende is 6,0, een 5,8 betekent 0,2 tekort, een 5,6 betekent 0,4 tekort.
Criteria voor overgang klas 3 havo en vwo
1.
2.
3.
4.
5.

maximaal 2,0 tekorten op het eindrapport, deze tekorten zitten in maximaal 3 vakken.
een algemeen gemiddeld jaarcijfer van minimaal 6,0
de maatschappelijke stage is afgerond
een voldoende voor: godsdienst en sport & bewegen
in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) mag maximaal één afgeronde 5 zitten

Indien een leerling niet voldoet aan de normen dan wordt hij/zij besproken. De 3 mogelijkheden voor
het vervolg: de leerling gaat alsnog over;
1. de leerling gaat alsnog over;
2. de leerling stroomt af;
3. de leerling doubleert.

Opstromen en afstromen
1. Opstromen
Onder opstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggend hogere afdeling.
Opstromen is in klas 3havo niet meer mogelijk. Dit in verband met de grote hoeveelheid gemiste lesstof
ten opzichte van het vwo-niveau.
2. Afstromen
Onder afstroom wordt verstaan: de overstap naar een naastliggend lager niveau. De uitspraak van de
docentenvergadering is een dringend advies.

NB1. Bij afstroom van 3havo naar 3vmbo-gl/tl gedurende het schooljaar (na de eerste
voortgangsvergadering) wordt in december met schone lei gestart (cijfers behaald in 3havo tellen niet
mee). De gemiddelde eindcijfers behaald in 3vmbo-gl/tl tellen als 1e SE-cijfer mee in leerjaar 4.
Een leerling die van 3 havo aan het eind van het schooljaar afstroomt naar 4 vmbo-gl/tl dient gemiste
zaken m.b.t. het PTA zo spoedig mogelijk in te halen. Dit betreft de vakken maatschappijleer, KCKV en
de arbeidsoriëntatie. Tevens moeten gemiste onderdelen van leerjaar 3 vmbo-gltl die meetellen voor
het examen worden ingehaald en zal er geen cijfer zijn voor het SE-0, omdat er geen overgangscijfer
3gltl-4gltl aanwezig is.
NB2. Een uitspraak tot afstroom na de voortgangsvergadering wordt altijd schriftelijk aan de leerling en
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) medegedeeld. Een dergelijke uitspraak van de docentenvergadering is
bindend. Binnen 24 uur na besluitvorming kunnen ouder(s)/verzorger(s) tegen het besluit in beroep
gaan, indien er volgens hen nieuwe informatie betreffende de leerling ingebracht moet worden. Dit
beroep moet schriftelijk en beargumenteerd worden ingediend. Tijdens de daarop volgende
revisievergadering wordt een definitief besluit genomen.
NB3. Leerlingen mogen maximaal 1 keer blijven zitten in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau, en ze
mogen 1 keer zakken voor het examen.

