
Overgangsnorm leerjaar 1 t/m 4 Notre Dame   
 
Algemene toelichting  
Eigenwijs Leren vraagt om een andere eigen voortgangsmeting en overgangsnorm. Daarbij 
maken we onderscheid in de onder- en bovenbouw. In de onderbouw wordt niet met cijfers 
gewerkt, in de bovenbouw wordt vanwege het examen wel met cijfers gewerkt. Hieronder 
zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de overgang van de onder- naar de bovenbouw 
en de manier waarop we omgaan met de voortgang of overgang bij de diverse leerjaren.  
Aan het eind van leerjaar 3 wordt vastgesteld of leerlingen startklaar zijn voor de 
bovenbouw. Dan stellen we vast wat de opbrengst van leerjaar 1, 2 en 3 is qua resultaten en 
ontwikkeling.  
Vanwege Corona gaan we voor dit schooljaar alleen uit van de resultaten van leerjaar 3. 
Normaal gesproken worden ook de resultaten van leerjaar 1 en 2 betrokken bij de 
vaststelling in leerjaar 3 of een leerling voldoet aan de overgangsnorm. Omdat door Corona 
het onderwijs de afgelopen jaren niet optimaal is geweest, is een norm opgesteld die zoveel 
mogelijk recht doet aan deze situatie.  
Bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en die van leerjaar 2 naar leerjaar 3 is er geen 
overgangsnorm. In principe gaat een leerling verder in het volgende leerjaar. Wanneer een 
leerling voor een of meerdere vakken een te grote achterstand heeft opgelopen volgt die 
leerling in het volgend schooljaar extra programma’s voor de betreffende vakken.  
Bij de overgang van leerjaar 4 naar leerjaar 5 wordt de examennorm als uitgangspunt 
genomen. Voor iedere leerling wordt apart bekeken wat de meest passende route is naar 
het examen zoals dat einde schooljaar 2020-2021 is gedaan. Daarbij zijn meerdere scenario’s 
mogelijk. 
 
De overgangsnorm zal aan het begin van ieder volgend schooljaar dienen te worden 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Hierbij kan de situatie met betrekking tot Corona op 
dat moment opnieuw een factor zijn.  
 
Uitgangspunten bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 

 
• Bij de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 tellen in schooljaar 2021 - 2022 alleen 

de resultaten mee uit leerjaar 3. Op deze manier spelen eventuele kruizen bij tredes 
of thema’s uit voorgaande jaren mede als gevolg van Corona geen rol. 

 
• Alle vakken die worden gegeven in de onderbouw maken deel uit van de 

overgangsnorm. 
 

• In leerjaar 3 wordt voorgesorteerd na periode 3. Dat betekent dat een leerling in 
periode 4 alleen nog de vakken volgt die in leerjaar 4 deel uitmaken van het 
vakkenpakket. De kunstvakken en LO zijn hiervan uitgezonderd, deze vakken worden 
in alle 4 de periodes gegeven. 
 

• Bij de kunstvakken wordt niet voorgesorteerd na periode 3. Dit komt omdat elke 
leerling 1 kunstvak volgt in periode 1 en 2 en een ander kunstvak volgt in periode 3 
en 4. 

 



• De overgangsnorm bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

1. Een norm voor de vakken die niet meer worden gevolgd in leerjaar 4. Deze norm 
wordt bepaald door het aantal behaalde tredes of thema’s voor een vak t/m 
periode 3. 
NB. Toelichtend: voor alle vakken moeten de leerlingen aan de basisnorm 
voldoen. Hierbij wordt voor ieder vak in leerjaar 3 al een bepaalde marge 
gehanteerd. Het is de bedoeling dat leerlingen gemotiveerd blijven tot en met 
periode 3 om voor alle vakken aan deze basisnorm te voldoen.  
 

2. Een norm voor de vakken die wel deel uitmaken van het vakkenpakket in  
leerjaar 4. Deze norm wordt bepaald door het aantal behaalde tredes of thema’s 
voor een vak t/m periode 4. 

3. Een norm voor de kunstvakken 
4. Een norm voor het vak LO (zie bijlage LO) 
 

• Het aantal tredes of thema’s verschilt per vak. Dat heeft tot gevolg dat het aantal 
tredes of thema’s dat afgerond moet zijn om aan de norm te voldoen verschillend 
kan zijn. 
 

• Er wordt bij de overgangsnorm gestreefd naar een zo gelijkwaardig mogelijke weging 
van de verschillende vakken.  

 
• Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 wanneer deze aan de volgende normen 

voldoet: 
1. De leerling heeft de norm gehaald voor alle vakken die niet in leerjaar 4 worden 

gevolgd.  
2. De leerling voldoet voor de vakken die deel uitmaken van het vakkenpakket bij 

maximaal één vak niet aan de norm. Bij alle andere pakketvakken dient de 
leerling wel aan de norm te voldoen. 

3. De leerling voldoet aan de norm voor de kunstvakken. 
4. Het vak LO is met minimaal een voldoende afgesloten. 

 
• Een leerling die niet aan bovengenoemde normen heeft voldaan wordt besproken 

tijdens de leerlingbespreking aan het eind van het schooljaar. Het team van leerjaar 3 
neemt het besluit over het al of niet bevorderen van de leerling. Alle vakken leveren 
input voor het nemen van dat besluit.  
 

• Vakken die deel uitmaken van het vakkenpakket in leerjaar 4 en niet in leerjaar 3 
worden gegeven (maatschappijwetenschappen en bedrijfseconomie) maken geen 
deel uit van de bevorderingsnorm. 

 
 
 
 
 
 



 
Overgangsnorm voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 
 
Norm bij de trede- en themavakken: 
 

vak 

aantal tredes   
of thema's in 
per 1 t/m 4 

aantal tredes   
of thema's in 
per 1 t/m 3 

aantal tredes   
of thema's in 

per 4 

norm niet ge- 
kozen vakken 
per 1 t/m 3 

norrm gekozen 
pakketvakken 
in per 1 t/m 4 

norm 
pakketvakken 
in procenten 

NE  1* 6 4 2   4 67 
EN  1* 5 4 1   4 80 

FA 5 4 1 3 4 80 

DU 5 4 1 3 4 80 
WI 7 5 2 3 5 71 

AK 4 3 1 2 3 75 

GS 5 3 2 2 4 80 

NA 5 4 1 3 4 80 

SK 5 4 1 3 4 80 

BI 3 2 1 1 2 67 

EC 4 3 1 2 3 75 
 
1* NE en EN zijn verplichte vakken. De norm na periode 3 is niet van toepassing 
 
Norm bij de kunstvakken: 
Elk kunstvak heeft 2 thema’s in leerjaar 3. 
Wanneer het vak niet wordt gekozen in het pakket moet minimaal 1 thema afgesloten zijn. 
Wanneer het vak wordt gekozen in het pakket moeten beide thema’s afgesloten zijn. 
 
Norm bij het vak LO: 
Het vak LO moet minimaal met een voldoende worden afgesloten (zie bijlage met 
toelichting). 
 
Overgangsnorm van leerjaar 4 naar leerjaar 5 
Deze norm is gebaseerd op de slaag- zakregeling van het examen. 
 
NB. Wanneer vanwege Corona de slaag- zakregeling wordt aangepast, kan dit consequenties 
hebben voor de overgangsnorm van leerjaar 4 naar leerjaar 5. 
 
Een leerling gaat vanzelfsprekend door naar leerjaar 5 indien:  
 

•        voor alle vakken de eindcijfers 6,0 of hoger zijn; 
•          in de vakken 1x een 5 voorkomt; 
•          in de vakken 1x een 4 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 

of hoger is; 
•          in de vakken 2x een 5 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 

of hoger is; 



•          in de vakken 1x een 5 en 1x een 4 voorkomt en het gemiddelde cijfer van 
de vakken 6,0 of hoger is. 

 
Daarbij is aan de volgende voorwaarden voldaan: 
  

•          In de profielen E&M, N&G en N&T heeft de leerling bij de vakken Engels, 
Nederlands en wiskunde niet meer dan 1x een 5 . 

•          In het profiel C&M zonder wiskunde heeft een leerling bij de vakken Engels en 
Nederlands niet meer dan 1x een 5. 

•          Het vak CKV is afgerond. 
•          Het vak LO is naar behoren afgerond (v of g). 
•          Het onderdeel LOB (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding) is met een voldoende 

afgerond. 
  
Wanneer een leerling niet vanzelfsprekend doorgaat naar leerjaar 5 wordt voor elke 
leerling besproken wat het beste vervolg is. Er zijn meerdere opties mogelijk: 
 
Optie 1. De leerling wordt alsnog bevorderd naar leerjaar 5.  
 
Optie 2. De leerling wordt bevorderd naar leerjaar 5 onder de voorwaarde van deelname 
aan een vooraf vastgesteld extra programma in leerjaar 5 voor 1 of meer vakken. 
 
Optie 3. De leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 5. De leerling volgt vanuit  
leerjaar 4 wel een of meerdere vakken in leerjaar 5 en kan voor deze vakken deelnemen 
aan het examen.  
 
Optie 4. De leerling start opnieuw in leerjaar 4 voor alle vakken.  
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