Overgangsregelement van klas 3 naar klas 4
Bij de basisberoepsgerichte leerw eg en de kaderberoepsgerichte leerw eg krijgt
een kandidaat zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, tw ee sectorvakken, een
beroepsgericht cijfer voor het keuzevak, een beroepsgericht cijfer voor het profielvak en
maatschappijleer.
Een leerling w ordt bevorderd naar klas 4 bij;











*
*

Alles voldoende
1 x 5, rest voldoende
2 x 5, rest voldoende
1 x 4, rest voldoende
3 x 5, 1 x 7 of hoger, rest voldoende
1 x 4, 1 x 5, 1 x 7 of hoger, rest voldoende
1 x 3, 1 x 7 of hoger, rest voldoende
Het profielvak w ordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak.
het gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte keuzevakken w ordt
aangemerkt als het eindcijfer van één vak.
Niet lager dan het cijfer 4 is gehaald voor een of meerdere van de keuzevakken.
maatschappijleer is één van de examenvakken. Dit vak w ordt in klas 3 afgesloten.
l.o. en kunstvakken 1 (CKV) voldoende of goed
het handelingsdeel van het examen voldoende of goed is afgerond voor w at betreft het
gedeelte dat in klas 3 w ordt aangeboden

Rekenen telt in bovenstaande gedeelte niet mee. Zie hiervoor het onderste punt.


Indien een leerling niet aan bovenstaande voorw aarden voldoet w ordt hij/zij
automatisch een bespreekgeval op de overgangsvergadering. Hierbij w ordt gekeken
of:
 Er verzachtende omstandigheden zijn w aardoor een leerling niet in staat is
gew eest aan bovenstaande voorw aarden te voldoen.
 Of de verw achting is dat een leerling beter zal presteren bij doubleren
 Of de leerling een opdracht/taak krijgt die hij/zij voor aanvang van de
revisievergadering positief moet afsluiten om alsnog te w orden bevorderd.



De docentenvergadering / revisievergadering neemt ten slotte een besluit op basis
van consensus. Dit besluit is bindend.



Een leerling die voor het vak Nederlands of het vak rekenen het cijfer 4 of lager heeft
behaald, is altijd een bespreekgeval.

Bij doubleren in klas 4 vervallen de resultaten van het examendossier met uitzondering van
de keuzedelen behorende bij het beroepsgerichte vak, kunstvakken 1 en maatschappijleer.

