Procedure plaatsing stroom 3 havo en overgangsnorm van leerjaar 3 havo
Januari-plaatsing
- Een leerling heeft een vrije keuze voor een stroom als hij geen onvoldoendes op zijn
rapport eerste semester heeft.
- Een leerling die één of meer onvoldoendes heeft bij de door hem gekozen vakken in
het profieldeel dat hij wil gaan volgen in 4 havo heeft geen vrije keuze.
o Kiest de leerling in dit geval voor een N-stroom, dan is hij verplicht
geschiedenis te kiezen.
o Kiest de leerling in dit geval voor een M-stroom, dan is hij verplicht scheikunde
te kiezen.
Overgangsnorm
Ten aanzien van de overgang geldt allereerst:
Binnen de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is ten hoogste 1 x 5 toegestaan.
Indien aan deze bepaling niet is voldaan, wordt de leerling afgewezen.
Verder geldt onderstaande matrix.
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Onder een tekorpunt wordt verstaan: een 5 is één tekortpunt, een 4 is twee tekortpunten,
een 3 is drie tekortpunten, etc.

Bevorderen
Een leerling heeft slechts recht op plaatsing in het gewenste profiel in het vierde leerjaar
binnen dezelfde afdeling, indien de leerling voor de bijbehorende profielvakken geen
onvoldoendes als eindcijfer heeft behaald.
Bij dit alles geldt dat een leerling slechts recht heeft op plaatsing in het vierde leerjaar met
een NG+NT-profiel, indien het niet afgeronde eindcijfer van de leerling voor het vak wiskunde
ten minste een 7,0 is.
Bevorderen/clausuleren betekent dat de overgangsvergadering de leerling de keuze van
een profiel kan onthouden.
Bespreken betekent dat een leerling kan:
- worden bevorderd naar het vierde leerjaar in het gewenste profiel binnen dezelfde
afdeling.
- worden bevorderd naar het vierde leerjaar met een ander profiel dan het gewenste
binnen dezelfde afdeling (clausuleren).
- worden bevorderd naar een vierde leerjaar op een ander niveau.
- worden afgewezen.

