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Rapportage
Na elke toetsperiode ontvangen leerlingen en ouders een rapportage van alle behaalde
cijfers tot dan toe en het gemiddelde daarvan, afgerond op 1 decimaal.
De jaarcijfers aan het einde van het schooljaar zijn afgeronde gehele getallen.
Voorbeeld: 6,45 wordt 6. Deze jaarcijfers zijn bepalend voor de bevordering naar het
volgende leerjaar.

3

In 3 mavo en havo 4 vwo 4 en 5 telt een deel van de toetsen mee voor het
schoolexamen. In mavo 4, havo 5 en vwo 6 zijn alle toetsen onderdeel van het
schoolexamen. De wijze waarop deze toetsen meetellen voor de overgang (en voor het
eindexamen) is vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) dat aan de
leerlingen is overhandigd.
In de rapportages worden de schoolexamencijfers afzonderlijk vermeld.

Bevorderingsnormen
Het gemiddelde van alle vakken samen wordt bepaald op grond van de op een heel cijfer
afgeronde jaarcijfers. In de onderbouw is het jaar verdeeld in vier periodes.
De vierde periode wordt dubbel gewogen (1-1-1-2)
Het eindcijfer komt als volgt tot stand:
P1: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 1
P2: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 2
P3: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 3
P4: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 4 (2x)
P1 + P2 + P3 + P4 + P4
---------------------------= jaarcijfer (afgerond op een heel cijfer)
5
Pilot brugklas gymnasium
In de onderbouw is het jaar verdeeld in vier periodes. In de brugklas gymnasium wordt
gewerkt met periodisering. Dit houdt in dat behalve Lo, alle vakken of in periode 1 en 3
of in periode 2 en 4 gegeven worden. Daarom is ervoor gekozen alle periodes een zwaar
mee te laten wegen (weging 1-1-1-1).
Het eindcijfer komt als volgt tot stand:
Voor de vakken uit periode 1 en 3:
P1: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 1
P3: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 3
P1 + P3
---------------------------= jaarcijfer (afgerond op een heel cijfer)
2
Voor de vakken uit periode 2 en 4:
P2: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 2
P4: Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van periode 4
P2 + P4
---------------------------= jaarcijfer (afgerond op een heel cijfer)
2
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ONDERBOUW – Klas 1
Klas 1: naar mavo 2 (vanuit mavo 1 of havo/mavo 1)
Bevorderen maximaal 2 onvoldoendes (ondergrens: 1x5 en 1x4) in het hele pakket,
tenminste een 5 voor Nederlands én alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of meer. Deze
norm is op basis van de mavo cijfers.
4

Alle leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm worden besproken. De
docentenvergadering neemt dan de beslissing. Doubleren in klas 1 is niet mogelijk.

Klas 1: naar havo 2 (vanuit havo/mavo of havo of vwo/havo klas)
Bevorderen maximaal 2 onvoldoendes (1x5 + 1x4) in het hele pakket, maximaal 1x5 in
de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) en alle vakken samen gemiddeld een 6 of
meer. Deze norm is op basis van de havo cijfers.
Alle leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm worden besproken. De
docentenvergadering neemt dan de beslissing. Doubleren in klas 1 is niet mogelijk.
Leerlingen in de havo/mavo klassen krijgen op hun rapport per vak zowel een havo- als
mavocijfer.

Klas 1: naar vwo 2 (vanuit vwo/havo of vwo klas)
Bevorderen maximaal 2 onvoldoendes (1x5 + 1x4) in het hele pakket, maximaal 1x5 in
de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) en alle vakken samen gemiddeld een 6,0
of meer. Deze norm is op basis van de vwo cijfers.
Alle leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm worden besproken. De
docentenvergadering neemt dan de beslissing. Doubleren in klas 1 is niet mogelijk.
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ONDERBOUW – Klas 2
Klas 2: mavo
Bevorderen maximaal 3x5 of 1x4 en 1x5 in het hele pakket,
maximaal 1x5 voor Nederlands én alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of meer.
5

Bespreken: alle overige leerlingen. Bij bespreking beslist de rapportvergadering.
Doubleren is in klas 2 niet mogelijk, tenzij de docentenvergadering anders
beslist.

Klas 2: vwo en havo
Bevorderen maximaal 2 onvoldoendes (ondergrens: 1x5 en 1x4) in het hele pakket,
maximaal 1 onvoldoende (ondergrens 1x5) in de vakken Nederlands, wiskunde en Engels
én alle vakken samen gemiddeld een 6 of meer.
Bespreken: alle overige leerlingen. Bij bespreking beslist de rapportvergadering.
Doubleren is in klas 2 niet mogelijk, tenzij de docentenvergadering anders beslist.

ONDERBOUW – Klas 3
Klas 3: vwo en havo
Bevorderen maximaal 2 onvoldoendes (ondergrens: 1x5 en 1x4) in alle vakken, waarvan
maximaal 1x5 in de kernvakken (Nederlands, wiskunde en Engels) én alle vakken samen
gemiddeld een 6,0 of meer.
Bevordereis t.a.v. vakkenpakket vwo 4 en havo 4:
a. maximaal 1x5 in de kernvakken (Nederlands, Engels en, indien gekozen wiskunde)
b. maximaal 1x5 in alle andere vakken voor klas 4
c. alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of meer
Bespreken: alle leerlingen die niet aan deze norm voldoen. Over de bevordering beslist de
rapportvergadering.
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BOVENBOUW – mavo
Klas 3: mavo

6

Bevorderen maximaal 3x5 of 1x4 en 1x5 in het hele pakket,
maximaal 1x5 voor Nederlands
voldoende of goed voor kv1, lo, lb,
de op een geheel getal afgeronde SE-resultaten van de vakken die gekozen worden in
het vakkenpakket van mavo 4 voldoen aan de examennorm
Bespreken: alle overige leerlingen. Bij bespreking beslist de rapportvergadering.

Klas 4: mavo | slaag- zakregelingen
Je bent geslaagd als:
1) Loopbaanoriëntatie (LOB) is beoordeeld als “voldoende”.
2) Lichamelijke opvoeding, je profielwerkstuk en het kunstvak uit het
gemeenschappelijke deel ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
3) Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer hiervoor telt niet mee.
4) Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je centraal
examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt
gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
5) Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.
6) Je




eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste één 7 of hoger is, of
 Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan
er ten minste één 7 of hoger is.
 Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op: om te slagen moet je dus aan eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet
voldoet, ben je gezakt.
Hoe wordt je eindcijfer berekend?
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer (SE) en het
centraal examencijfer (CE), afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de
komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus
een 5. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50
is een 6. Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het
schoolexamen ook het eindcijfer.
Even een voorbeeld:
Stel je hebt voor Nederlands een 7,4 met het schoolexamen en een 5,3 met het centraal
examen. Dan is het gemiddelde 7,4 + 5,3 = 12,7. Gedeeld door 2 = 6,35. Dit wordt naar
beneden afgerond. Een 6 dus.
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BOVENBOUW – havo
Klas 4: havo
Een leerling is bevorderd als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Alle onderdelen uit het PTA zijn gemaakt. In bijzondere gevallen beslissen de
vakdocent, de leerlingcoördinator en de afdelingsleider.
7

2.

Alle cijfers zijn een 6 of hoger, of
er is 1 x 5 behaald en voor alle overige vakken een 6 of hoger, of
er is 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x5 en 1 x 4 behaald en voor alle overige vakken een 6 of
hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is

3. Het gemiddelde cijfer voor alle centraal eindexamenvakken is tenminste 5,5.
Hieronder wordt verstaan: alle vakken waarin een leerling naast het schoolexamen
centraal schriftelijk eindexamen doet, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans, wiskunde, economie, bedrijfseconomie, aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, natuurkunde, scheikunde, kunstvak beeldend, kunstvak drama, kunstvak
muziek
4. Er mag hoogstens één 5 voorkomen in de eindcijfers van de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde (A, B). Een leerling wordt dus niet bevorderd als er een 4 of lager
of meer dan één 5 voor deze vakken wordt behaald.
5. Cijfers voor levensbeschouwing, maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk, maken
deel uit van het combinatiecijfer. Elk van deze afzonderlijke vakken moet minimaal
een 4 of hoger als eindcijfer hebben.
6. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld als “voldoende” of “goed”.
7. Loopbaanoriëntatie (LOB) is beoordeeld als “voldoende”.
Bespreken: alle leerlingen die niet aan deze norm voldoen. Over de bevordering beslist
de rapportvergadering.
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Klas 5: havo | slaag- zakregelingen
1) Loopbaanoriëntatie (LOB) is beoordeeld als “voldoende”
2) Het vak lo is als ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld.
3) De rekentoets is gemaakt.
8

4) Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je
centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je
hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je gezakt.
5) Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één
5 voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de
zogenaamde kernvakkenregel.
6) Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al
je eindcijfers is ten minste 6,0 of
 Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én
het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
 Geen eindcijfer is 3 of lager. (geldt ook voor de vakken van het Combinatiecijfer)
Let op: om te slagen moet je dus aan alle eisen voldoen! Als je aan één van de eisen niet
voldoet, ben je gezakt.
Wanneer telt wiskunde mee voor de kernvakkenregel?
In het rijtje vakken voor de kernvakkenregel staat wiskunde genoemd. Dit kan
zijn: wiskunde A, wiskunde B. Het vak wiskunde D telt niet mee voor de
kernvakkenregel.
Wie op havo het profiel C&M doet, hoeft geen wiskunde in zijn pakket te hebben. Dan
geldt de kernvakkenregel dus alleen voor Nederlands en Engels. Tenzij het een extra vak
is; dan geldt de standaardregel dat het extra vak niet meetelt voor de uitslag als je door
het niet meetellen kunt slagen.
De rekentoets.
De rekentoets is een verplichte toets. Je hebt voor de rekentoets 4 kansen, verspreid
over 2 jaar. Het cijfer telt niet mee voor de uitslagbepaling en uiteraard ook niet voor het
gemiddelde cijfer van het centraal examen. Het cijfer wordt wel vermeld op de cijferlijst.
Het combinatiecijfer. Wat is dat?
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van een aantal ‘kleine’ vakken. Voor de HAVO
maatschappijleer, het profielwerkstuk, CKV en levensbeschouwing. Deze vakken hebben
alleen een schoolexamen en geen centraal examen. Het combinatiecijfer weegt niet mee
bij de berekening van het gemiddelde van de centraal examencijfers (dat ten minste een
5,5 moet zijn). Het combinatiecijfer mag geen 3 zijn. Ook de afzonderlijke onderdelen
van het combinatiecijfer mogen geen 3 bevatten.
Doe je examen in een extra vak?
Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor een extra vak. Ook na je examens kan je
een extra vak nog laten vallen.
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BOVENBOUW – vwo
Klas 4: vwo
Een leerling is bevorderd als aan elk van de volgend voorwaarden wordt voldaan:
1.
9

Alle onderdelen uit het PTA zijn gemaakt. In bijzondere gevallen beslissen de
vakdocent, de leerlingcoördinator en de afdelingsleider.

2. Alle cijfers zijn een 6 of hoger, of
er is 1 x 5 behaald en voor alle overige vakken een 6 of hoger, of
er is 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x5 en 1 x 4 behaald en voor alle overige vakken een 6 of
hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.
3. Het gemiddelde cijfer voor alle centraal eindexamenvakken is tenminste 5,5.
Hieronder wordt verstaan: alle vakken waarin een leerling naast het schoolexamen
centraal schriftelijk eindexamen doet, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans, Latijn, Grieks, wiskunde (A, B of C), economie, bedrijfseconomie,
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, kunstvak beeldend
en kunstvak muziek.
4. Er mag hoogstens één 5 voorkomen in de eindcijfers van de kernvakken Nederlands,
Engels, wiskunde (A, B of C). Een leerling wordt dus niet bevorderd als er een 4 of
lager of meer dan één 5 voor deze vakken wordt behaald.
5. De vakken maatschappijleer, het profielwerkstuk, CKV en levensbeschouwing moeten
elk minimaal een 4 of hoger als eindcijfer hebben.
6. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld als “voldoende” of “goed”.
7. Loopbaanoriëntatie (LOB) is beoordeeld als “voldoende”.
Bespreken: alle leerlingen die niet aan deze norm voldoen. Over de bevordering beslist
de rapportvergadering.
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Klas 5: vwo
Een leerling is bevorderd als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Alle onderdelen uit het PTA zijn gemaakt. In bijzondere gevallen
beslissen de vakdocent, de leerlingcoördinator en de afdelingsleider.

10

2. Alle cijfers zijn een 6 of hoger, of
er is 1 x 5 behaald en voor alle overige vakken een 6 of hoger, of
er is 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x5 en 1 x 4 behaald en voor alle overige vakken een 6 of
hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.
3. Het gemiddelde cijfer voor alle centraal eindexamenvakken is tenminste 5,5.
Hieronder wordt verstaan: alle vakken waarin een leerling naast het schoolexamen
centraal schriftelijk eindexamen doet, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans, Latijn, Grieks, wiskunde (A, B of C), economie, m&o, aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, kunstvak beeldend en kunstvak
muziek.
4. Er mag hoogstens één 5 voorkomen in de eindcijfers van de kernvakken Nederlands,
Engels, wiskunde (A, B of C). Een leerling wordt dus niet bevorderd als er een 4 of
lager of meer dan één 5 voor deze vakken wordt behaald.
5. De vakken maatschappijleer, het profielwerkstuk, CKV en levensbeschouwing moeten
elk minimaal een 4 of hoger als eindcijfer hebben.
6. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld als “voldoende” of “goed”.
7. Loopbaanoriëntatie (LOB) is beoordeeld als “voldoende”.
Bespreken: alle leerlingen die niet aan deze norm voldoen. Over de bevordering beslist
de rapportvergadering.
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Klas 6: vwo | slaag- zakregelingen
1) De rekentoets is gemaakt.
2) Loopbaanoriëntatie (LOB) is beoordeeld als “voldoende”
3) Lichamelijke opvoeding en CKV zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.
11

4) Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je
centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je
hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je gezakt.
5) Bij je eindcijfers mag in het rijtje Nederlands, Engels, wiskunde en rekentoets maar
ten hoogste één 5 voorkomen (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger).
Dit is de zogenaamde kernvakkenregel.
6) Je eindcijfers moeten aan de volgende eisen voldoen:
 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al
je eindcijfers is ten minste 6,0 of
 Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én
het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
 Geen eindcijfer is 3 of lager (geldt ook voor de vakken van het combinatiecijfer)
Let op: om te slagen moet je dus aan alle eisen voldoen! Als je aan één van de eisen niet
voldoet, ben je gezakt.
De rekentoets.
De rekentoets is een verplichte toets. Je hebt voor de rekentoets 4 kansen, verspreid
over 2 jaar. Het cijfer telt niet mee voor de uitslagbepaling en uiteraard ook niet voor het
gemiddelde cijfer van het centraal examen. Het cijfer wordt wel vermeld op de cijferlijst.
Ook telt het cijfer op de rekentoets niet mee voor het judicium cum laude, tenzij het
cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval
het cijfer alsnog laten betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze
mogelijkheid geldt alleen in schooljaar 2018-2019.
Wanneer telt wiskunde mee voor de kernvakkenregel?
In het rijtje vakken voor de kernvakkenregel staat wiskunde genoemd. Dit kan
zijn: wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C. Het vak wiskunde D telt niet mee voor de
kernvakkenregel.
Het combinatiecijfer.
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van een aantal ‘kleine’ vakken. Het betreft op het
Frits Philips voor het vwo de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en het
profielwerkstuk. Deze vakken hebben alleen een schoolexamen en geen centraal
examen. Het combinatiecijfer weegt niet mee bij de berekening van het gemiddelde van
de centraal examencijfers (dat ten minste een 5,5 moet zijn). Het combinatiecijfer mag
geen 3 zijn. Ook de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen 3
bevatten.
Doe je examen in een extra vak?
Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor een extra vak. Ook na je examens kan je
een extra vak nog laten vallen.
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