OVERGANGSNORMEN

LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 – BBL en KBL
1.
De vakken per afdeling:
Handel en
Verkoop

Verzorging

Uiterlijke
Verzorging

Nederlands
Engels
Economie
Duits

Nederlands
Engels
Biologie
Aardrijkskunde
(k-lj.4)
Wiskunde (k-lj.4)

Nederlands
Engels
Biologie
Aardrijkskunde
(k-lj.4)
Wiskunde (k-lj.4)

Maatschappijleer
CKV
LO
Verzorging (2x)

Maatschappijleer
CKV
LO
Uiterlijke
Verzorging (2x)

Wiskunde
Maatschappijleer
CKV
LO
Handel en
Verkoop (2x)
CKV
LO
(2x)

=
=
=

(k-lj.4)

=

Sport
Dienstverlening
en Veiligheid
Nederlands
Engels
Biologie (k-lj.4)
Wiskunde

ICT-route

Nederlands
Engels
Natuurkunde
Wiskunde

Economie (k-lj.4)

Economie

Maatschappijleer
CKV
LO
SDV (2x)

Maatschappijleer
CKV
LO
ICT (2x)

Culturele en kunstzinnige Vorming
Lichamelijke opvoeding
Het cijfer voor het beroepsgerichte programma telt
voor de leerlingen BBL twee
keer mee. (Een 5 telt voor 2 onvoldoendes, een 4 voor 4
onvoldoendes)
Keuzevak alleen in leerjaar 4

2.
Je bent verplicht alle bij rooster vastgestelde lessen te volgen. Wanneer je, om welke
reden dan ook, meer dan 10% van de lessen gedurende één trimester hebt verzuimd,
verlies je het recht op automatische deelname aan proefwerken, c.q. bevordering naar het
volgende leerjaar.
3.
Voor de vakken CKV en LO krijg je geen cijfer maar een waardering.
Deze waardering kan zijn een G = goed, V = voldoende, of 0 = onvoldoende.
Het cijfer 5 en de waardering onvoldoende tellen voor één tekort;
Het cijfer 4 telt voor twee tekorten; het cijfer 3 telt voor drie tekorten.
4.
Het gemiddelde van alle cijfers (afgerond op een heel cijfer) voor ieder vak,
vormt het cijfer op het overgangsrapport. Voor de vakken CKV en LO wordt op het
overgangsrapport de waardering G = goed, V = voldoende, of 0 = onvoldoende, gegeven.

5.
JE GAAT OVER als:

JE BLIJFT ZITTEN als:

Je totaal minder dan vijf tekorten hebt en
je voor de centrale eindexamenvakken maximaal twee tekorten
hebt.
Je vijf of meer tekorten hebt.

6.
Indien je voor de tweede maal blijft zitten in hetzelfde leerjaar, word je van school
verwijderd.
7.
Doorstromingsregeling VMBO VO1 van leerjaar 3 naar leerjaar 4.
In verband met de doorstroming naar leerjaar 4 worden gedurende het 3e leerjaar de
vorderingen/houding van potentiële VO1-leerlingen regelmatig besproken.
Gelet wordt daarbij op:
- studieresultaten (met name het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma)
- sociale/communicatieve vaardigheden
- werkhouding/inzet
- aanwezigheid/verzuim
- professionele vaardigheden voor de beroepsgerichte programma’s.
Aan de hand van bovengenoemde punten wordt bepaald of:
- de leerling een regulier BBL-traject kan volgen in leerjaar 4
- de leerling een VO1-traject kan volgen in leerjaar 4
- de leerling meer gebaat is bij een alternatief traject
- de leerling de kans geboden moet worden voor een "herstart" in leerjaar 3
Algemene gegevens:
-

Op de overgangsrapporten komen alleen hele cijfers voor, of de waarderingen: Goed,
Voldoende of Onvoldoende;
In de bovenbouw VMBO wordt geen cijfer lager dan drie gegeven;
In de rapportvergadering (teamleden en gastdocenten) wordt besproken of de leerling
kan worden bevorderd;
Het Blariacumcollege werkt met jaarcijfers. Dat betekent dat bij de bepaling van het
rapportcijfer alle tot dan toe behaalde resultaten meetellen. De eerste drie rapporten
zijn tussenstanden, rapport vier is het overgangsrapport;
Verandering van opleiding, afdeling en/of leerweg, kan alleen na uitvoerige
bespreking met leerling, ouders en betrokken teams.

Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 – GL/TL

1.
De vakken:
Categorie A
Verplicht:
Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde

CKV
LO
(*)

=
=
=

Keuzevakken:
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nask-1 (natuurkunde)
Nask-2 (scheikunde)
Biologie
Expressievak*
LO-2
ITTL
ICT-g
Zorg & Welzijn

Categorie B
Verplicht:
CKV
LO
Maatschappijleer

Culturele en Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke opvoeding
Je hebt slechts één expressievak gekozen uit: tekenen,
handvaardigheid-1 en muziek

Iedere leerling volgt acht vakken in categorie A en drie vakken in categorie B.
2.
Je bent verplicht alle bij rooster vastgestelde lessen te volgen. Wanneer je, om welke
reden dan ook, meer dan 10% van de lessen gedurende één trimester hebt verzuimd,
verlies je het recht op automatische deelname aan proefwerken, c.q. bevordering naar het
volgende leerjaar.
3.
Voor de vakken CKV en LO krijg je geen cijfer maar een waardering.
Deze waardering kan zijn een G = goed, V = voldoende, of 0 = onvoldoende.
Het cijfer 5 en de waardering onvoldoende tellen voor één tekort;
Het cijfer 4 telt voor twee tekorten; het cijfer 3 telt voor drie tekorten.
4.
Het gemiddelde van alle cijfers (afgerond op een heel cijfer) voor ieder vak,
vormt het cijfer op het overgangsrapport. Voor de vakken CKV en LO wordt op het
overgangsrapport de waardering G = goed, V = voldoende, of 0 = onvoldoende, gegeven.

5.
JE GAAT OVER als:
- Het puntentotaal van de acht vakken uit categorie A minimaal 48 is;
- In het gekozen examenpakket voor leerjaar vier (zes vakken uit categorie A +
maatschappijleer) het puntentotaal minimaal 42 is, en er mogen in dat gekozen
examenpakket maximaal twee tekorten voorkomen;
- Op het overgangsrapport komen in totaal maximaal vijf tekorten voor.
JE BLIJFT ZITTEN als:
- Het puntentotaal van de acht vakken uit categorie A minder dan 48 is
- En/of je op het overgangsrapport meer dan vijf tekorten hebt.
BESPREKING:
Alle andere gevallen.
6.
Indien je voor de tweede maal blijft zitten in hetzelfde leerjaar, word je van school
verwijderd.

Algemene gegevens:
-

Op de overgangsrapporten komen alleen hele cijfers voor, of de waarderingen: Goed,
Voldoende of Onvoldoende;
In de bovenbouw VMBO wordt geen cijfer lager dan drie gegeven;
In de rapportvergadering (teamleden en gastdocenten) wordt besproken of de leerling
kan worden bevorderd;
Het Blariacumcollege werkt met jaarcijfers. Dat betekent dat bij de bepaling van het
rapportcijfer alle tot dan toe behaalde resultaten meetellen. De eerste drie rapporten
zijn tussenstanden, rapport vier is het overgangsrapport;
Verandering van opleiding, afdeling en/of leerweg, kan alleen na uitvoerige
bespreking met leerling, ouders en betrokken teams.

