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OVERGANGSRICHTLIJNEN MAVO 2020-2021 
De verblijfsduur op de Revius MAVO is maximaal vijf jaar. 
 
 

LEERJAAR 1:  
Vakken (9): Beeldende vorming Engels    Mens & Maatschappij  
   Biologie  Frans    Nederlands 
   Digitale geletterdheid Lichamelijke opvoeding  Wiskunde 
 
Voor bevordering van leerjaar 1 naar leerjaar 2 geldt voor alle vakken:  

• Een 6 of hoger als afgerond eindcijfer voor alle vakken,  

 

of, 

Indien één of twee tekorten: 

o Één 5, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken 

(uitgezonderd Beeldende vorming, Digitale Geletterdheid en Lichamelijke opvoeding) 

tenminste 6,0 is, of 

o Één 4 of twee 5-en, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle 

vakken (uitgezonderd Beeldende vorming, Digitale Geletterdheid en Lichamelijke 

opvoeding) tenminste 6,0 is 

 

Vakspecifiek: 

• Een 5 of hoger voor het vak Nederlands.  

• Een voldoende / goed  voor lichamelijke opvoeding.  

• Een voldoende / goed voor digitale geletterdheid.  

 
Bij afwijking van bovenstaande bespreekt de vergadering onder eindverantwoordelijkheid van de 
teamleider het perspectief van de leerling en komst aldus tot een (beargumenteerd) besluit.  
Mogelijkheden:  - Bevordering  
    - Bevordering onder voorwaarden 
    - Afwijzing  
 
Afwijzen leidt tot een verwijzing naar een lager niveau of -in zeer uitzonderlijke gevallen- doublure.  
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OVERGANGSRICHTLIJNEN MAVO 2020-2021 
De verblijfsduur op de Revius MAVO is maximaal vijf jaar. 
 
 

LEERJAAR 2:  
Vakken (11): Aardrijkskunde  Economie   NASK 
   Beeldende vorming Engels    Nederlands 
   Biologie  Geschiedenis   Wiskunde 
  Duits   Lichamelijke opvoeding 
 
 
Voor bevordering van leerjaar 2 naar leerjaar 3 geldt voor alle vakken:  

• Een 6 of hoger als afgerond eindcijfer voor alle vakken,  

 

of, 

Indien één of twee tekorten: 

o Één 5, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken 

(uitgezonderd Beeldende vorming en Lichamelijke opvoeding) tenminste 6,0 is, of 

o Één 4 of twee 5-en, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle 

vakken (uitgezonderd Beeldende vorming en Lichamelijke opvoeding) tenminste 6,0 

is 

 

Vakspecifiek: 

• Een 5 of hoger voor het vak Nederlands.  

• Een voldoende / goed  voor lichamelijke opvoeding.  

 
Bij afwijking van bovenstaande bespreekt de vergadering onder eindverantwoordelijkheid van de 
teamleider het perspectief van de leerling en komst aldus tot een (beargumenteerd) besluit.  
Mogelijkheden:  - Bevordering  
    - Bevordering onder voorwaarden 
     - Afwijzing  
 
Afwijzen leidt tot een verwijzing naar een lager niveau of -in zeer uitzonderlijke gevallen- doublure. 
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OVERGANGSRICHTLIJNEN MAVO 2020-2021 
De verblijfsduur op de Revius MAVO is maximaal vijf jaar. 
 

Leerjaar 3:  

Vakken (10): Biologie  Engels     Nederlands 
   Duits   Kunst incl ckv   Wiskunde 
   Economie  Lichamelijke opvoeding    
 
      
Keuze uit: Aardrijskunde    NASK-1       
  Geschiedenis   NASK-2 
     
 
Voor bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar 4 geldt: 

• Een 6 of hoger als afgerond eindcijfer voor alle vakken,  

 

of, 

Indien één of twee tekorten: 

o Één 5, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken 

(uitgezonderd Kunst incl ckv en Lichamelijke opvoeding) tenminste 6,0 is, of 

o Één 4 of twee 5-en, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle  

vakken (uitgezonderd Kunst incl ckv en Lichamelijke opvoeding) tenminste 6,0 is 

 

   of, 
  Indien drie tekorten:  

o Één 4 en één 5, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle  

vakken (uitgezonderd Kunst incl ckv en Lichamelijke opvoeding) tenminste 6,0 is 

o Drie 5-en, waarbij het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle  

vakken (uitgezonderd Kunst incl ckv en Lichamelijke opvoeding) tenminste 6,0 is 

 
  Indien drie tekorten, geldt tevens: 

o (Minimaal) één van de (vak)ken met een tekort mag niet verplicht / gekozen zijn in 

leerjaar 4.   

 
Vakspecifiek: 

• Een 5 of hoger voor het vak Nederlands.  

• Een voldoende / goed  voor Kunst incl ckv.  

• Een voldoende / goed  voor lichamelijke opvoeding.  

 
Bij afwijking van bovenstaande bespreekt de vergadering onder eindverantwoordelijkheid van de 
teamleider het perspectief van de leerling en komst aldus tot een (beargumenteerd) besluit.  
Mogelijkheden:  - Bevordering  
     - Bevordering onder voorwaarden 
    - Afwijzing  
 
Afwijzen leidt tot een verwijzing naar een lager niveau of -in zeer uitzonderlijke gevallen- doublure. 
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