
 

Erratum op de Schoolgids 2022-2023 
 
Betreft:  Overgangsnorm bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 (blz. 20-22) 
 Vastgesteld door de MR op 20-12-2022 
 
Algemene uitgangspunten: 
 

• Bij de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 tellen in schooljaar 2022 - 2023 alleen 
de resultaten mee uit leerjaar 3.  

• Alle vakken die worden gegeven in leerjaar 3 maken deel uit van de overgangsnorm. 

• In leerjaar 3 wordt niet voorgesorteerd na periode 3 (in tegenstelling tot schooljaar 
2021 – 2022). Dat betekent dat een leerling in periode 4 alle vakken volgt. 

• De overgangsnorm bestaat uit de volgende onderdelen: 
1.  Een norm voor de vakken die niet meer worden gevolgd in leerjaar 4. 
2.  Een norm voor de vakken die wel deel uitmaken van het vakkenpakket in 
    leerjaar 4.  
3.  Een norm voor de kunstvakken 
4.  Een norm voor het vak 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 per vak 
verschillend kan zijn. 

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

• Bij het vak wiskunde wordt in periode 4 voorgesorteerd in WA of WB. Een leerling die 
geen wiskunde in het vakkenpakket heeft, kiest voor 1 van de 2 routes. 
 

 
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. In periode 4 dient bij wiskunde minimaal 1 van de 2 tredes afgerond te zijn. 
4.  De leerling voldoet aan de norm voor de kunstvakken. 
5.  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 bij thema en tredevakken 2022 – 2023  

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 4 

norm gekozen 
pakketvakken 
in per 1 t/m 4 

norm 
pakketvakken 
in procenten 

NE  1* 6   
 4 67 

EN  1* 5                4 80 

FA 5   3 4 80 

DU 4   2 3 75 

WI 8  2 5 6 75 

AK 4   2 3 75 

GS 5   3 4 80 

NA 5   3 4 80 

SK 5   3 4 80 

BI 4   2 3 75 

EC 4   2 3 75 

1* NE en EN zijn verplichte vakken.  
 
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 afgesloten1.  
 

  

 
1 Dit is niet gewijzigd. Zie voor een toelichting ook de schoolgids 2022 – 2023, p22. 
 


