Overgangsnormen leerjaar 3 gymnasium en 3 atheneum
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.
Een leerling met een onvoldoende (O) voor het vak lichamelijke opvoeding wordt altijd besproken,
tenzij die leerling al om een andere reden is afgewezen.
Verder geldt onderstaande matrix.
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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. Daarbij geldt dat een leerling slechts recht heeft op plaatsing in het vierde
leerjaar met een NG+NT-profiel of een NT-profiel, indien het niet afgeronde eindcijfer van de leerling
voor het vak wiskunde ten minste een 7,0 is.
Bevorderen/clausuleren
Dit betekent dat de overgangsvergadering de leerling de keuze van een profiel kan onthouden.
Bespreken
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.
Bevorderd naar 4 bètaplus
Plaatsing in 4 bètaplus is alleen mogelijk voor een leerling die het vak physics en wiskunde in
leerjaar 3 heeft afgesloten met minimaal een 7,0.
Fast Lane English
Plaatsing in 4 Fast Lane English is alleen mogelijk voor een leerling die Fast Lane English in leerjaar
3 heeft afgesloten met minimaal een 6,0 en minimaal een B-score voor de eindtoets Engels van het
Fast Lane programma klas 3.
Afwijzen
Bij afwijzen kan een leerling na een positief advies van de overgangsvergadering en instemming
van de rector bevorderd worden naar een volgend leerjaar op een ander niveau.

