
Overgangsregeling van klas 3 naar 4 
Om over te kunnen gaan dient de leerling aan de volgende voorwaarden te voldoen 
(slaag/zakregeling van het examen): 
  
Een leerling gaat over indien:  
  

 alle vakken een 6 of hoger   
 één 5, rest 6 of hoger 
 één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger 
 twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger 
 CKV en LO moeten voldoende zijn. 

  
1. Een leerling die aan het einde van klas drie nog niet aan de overgangsnorm voldoet, wordt  in 

de gelegenheid gesteld om voor één AVO-vak (Algemeen Vormend Vak) een herkansing van 
een tentamen uit periode 3  te maken om alsnog aan de normen te voldoen. Het hoogst 
behaalde tentamencijfer voor het herkanste vak telt.  

2. Indien een leerling voor CKV en/of LO een onvoldoende staat, maar  verder wel voldoet aan 
de overgangsnormen, dan moet deze leerling er voor zorgen dat dit vak vóór het einde van 
het schooljaar alsnog voldoende wordt afgesloten.  

3. Maatschappijleer (PMV) doet mee in de overgangsregeling (en kan dus als compensatiecijfer 
in het examenjaar gelden) 

4. Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet, kan eventueel doorstromen naar een 
lager niveau (GTL  KBL of KBL  BBL) De gemaakte tentamens zullen dan opnieuw 
beoordeeld moeten worden op het lagere niveau volgens de RTTI richtlijnen. Een leerling kan 
op advies van de rapportvergadering voor één of meer vakken bevorderd worden naar een 
hoger niveau (BBL  KBL of KBL  GTL) mits dit rooster technisch haalbaar is. Ook hier geldt 
dat de tentamens opnieuw beoordeeld moeten worden volgens de RTTI richtlijnen , nu op 
het hogere niveau. 

5. De beroepsgerichte vakken kennen een voortschrijdend gemiddelde over klas 3 en 4. 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de overheid stelt m.b.t. het schoolexamen. In klas 3 
worden alle cijfers genoteerd in het Voortgangsdossier. De 3 tentamencijfers worden 
toegevoegd aan het examendossier en tellen direct mee voor het examen.  In klas vier 
worden hier alle repetities, praktische opdrachten en tentamens aan toegevoegd. So’s die 
worden afgenomen vindt u in het voortgangsdossier, deze dienen als voorbereiding op de 
toetsen en tellen niet mee voor het schoolexamen. 

6. Voor de Algemeen vormende vakken geldt dat In klas 3 alle cijfers genoteerd worden in het 
Voortgangsdossier. De 3 tentamencijfers worden toegevoegd aan het examendossier en 
tellen direct mee voor het examen.  In klas vier worden hier alle repetities, praktische 
opdrachten en tentamens aan toegevoegd. So’s die worden afgenomen vindt u in het 
voortgangsdossier, deze dienen als voorbereiding op de toetsen en tellen niet mee voor het 
schoolexamen. 

7. Het is in principe niet mogelijk om een leerjaar voor de derde maal over te doen. Dan wordt 
er of gericht overgegaan of er wordt samen met de ouders naar een passende 
school/onderwijssoort gezocht.  

  
 


