
OVERGANGSNORMEN: HAVO 4  HAVO 5  

 

 Bij de normering wordt rekening gehouden met de volgende zaken: 

 vakken waar alleen handelingsdelen een rol spelen; 

 vakken die aan het eind van havo 4 afgesloten moeten worden: GD/LB. 

 

De overgangsnormen van de vakken zien er als volgt uit: 

 

GD/LB   - handelingsdeel 1. NE 

CKV  - handelingsdeel 2. EN 

LO  - handelingsdeel 3. ML 

   4. Profiel- en keuzedeel: 4 vakken 

   5. Vrije ruimte: tenminste 1 vak 

 

Een leerling wordt bevorderd indien hij voldoet aan: 

 

1.Voor de vakken met alleen handelingsdelen: alle  handelingsdelen moeten voldoende 

afgesloten zijn (CKV, GD/LB  en LO). 

 

2.Voor de overige vakken geldt: 

- alle vakken voldoende (6 of hoger), of 

- 1 x 5 en de rest voldoende, of 

- 2 x 5 met twee punten compensatie, zodat het gemiddelde van alle cijfers minstens 

een 6 is, of 

- 1 x 4 met twee punten compensatie, zodat het gemiddelde van alle cijfers minstens 

een 6 is, of 

- 1 x 4 en 1 x 5 met drie punten compensatie, zodat het gemiddelde van alle cijfers 

minstens een 6 is. 

 

  

3.Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag hoogstens 1 x 5 voorkomen. 

 

 

Als een leerling niet bevorderd is kan hij in onderstaande situaties in bespreking 

worden genomen. Een leerling wordt besproken indien: 

 de leerling voldoet aan voorwaarden 1 en 3 met 3 x 5  en drie punten 

compensatie** of 2 x 4 met vier punten compensatie*, of 

 aan de eerste twee voorwaarden voldaan is maar niet aan de derde, waarbij 

een leerling bij de kernvakken twee tekortpunten heeft, of 

 er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte), 

ter beoordeling van de teamleider. 

 

* In deze situatie voorziet de slaagregeling van het examen niet. 

 

 

Er is geen onderscheid tussen profielvakken en niet-profielvakken. 

Eén vak in de vrije ruimte wordt in de beschouwing betrokken; het (eventueel) 

tweede vak in de vrije ruimte kan echter wel compensatiepunten leveren. 


