Overgangsnormen het 4e Gymnasium
Artikel 1: Definities
Op het 4e Gymnasium onderscheiden we overgangsvoorwaarden, handelingsdelen en
overgangscijfers.
a) Aan een overgangsvoorwaarde is “voldaan” of “niet voldaan”.
b) Een handelingsdeel is “afgerond” of “niet afgerond”.
c) Een overgangscijfer is een geheel cijfer van minimaal 1 tot en met maximaal 10, waarbij een
cijfer groter of gelijk aan een 6 geldt als “voldoende” en kleiner dan 6 als “onvoldoende”.

Artikel 2: Bepalingen
a) Elk vak kan overgangsvoorwaarden stellen, werken met handelingsdelen en/of een
overgangscijfer bepalen.
b) Niet ingeleverd of niet gemaakt werk wordt, in het kader van de overgangsnormen, gezien
als een niet afgerond handelingsdeel, ook als het gaat om werk voor een cijfermatige
beoordeling of een overgangsvoorwaarde.
c) In leerjaar 5 is elk vak verplicht een overgangscijfer te bepalen1 (uitzondering: lichamelijke
opvoeding).
d) In leerjaren 4 en 5 wordt Kunst Algemeen beschouwd als onderdeel van het vak Kunst Drama
en/of Kunst Beeldend (Film). Als je beide kunstvakken volgt telt Kunst Algemeen bij beide
vakken mee voor het bepalen van het overgangscijfer.

Artikel 3: Bevorderingsnorm
Elke leerling wordt besproken. De docentenvergadering beslist of je wordt afgewezen of bevorderd.
De docentenvergadering zal je sowieso bevorderen als je voldoet aan alle volgende bepalingen:
I.
II.
III.

IV.

1

Je hebt “voldaan” aan alle overgangsvoorwaarden;
Je hebt alle handelingsdelen “afgerond”;
Je overgangscijfers voldoen aan één van de volgende regels:
▪ Alle cijfers voldoende;
▪ Eén vijf en de rest voldoende;
▪ Eén vier en de rest voldoende, met een onafgerond gemiddelde van
minimaal 6,0;
▪ Twee vijven en de rest voldoende, met een onafgerond gemiddelde van
minimaal 6,0;
▪ Een vijf, een vier en de rest voldoende, met een onafgerond gemiddelde van
minimaal 6,0.
Van de vakken NE, EN, WI mag in de jaarlagen 4 en 5 maximaal één overgangscijfer
onvoldoende zijn. Dat cijfer mag bovendien niet lager dan een 5 zijn.2

Vanwege de status van het overgangsrapport van leerjaar 5 naar leerjaar 6 in verband met de aanmelding
voor een vervolgstudie.
2
Dit in verband met voorbereiding op de eindexamennorm.

Artikel 4: Ontsnappingsclausule
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de docentenvergadering besluiten je een herexamen aan te
bieden als je bent afgewezen zoals omschreven in artikel 3. De optie van het herexamen kan je alleen
aangeboden worden als de vergadering vertrouwen heeft in een succesvolle afronding van het
volgende schooljaar en het herexamen kan leiden tot bevordering volgens de norm van artikel 3. Een
herexamen is niet mogelijk aan het eind van leerjaar 1.
Een herexamen biedt je, voor maximaal twee vakken, één van de volgende mogelijkheden:
a) alsnog te voldoen aan een overgangsvoorwaarde, vóór aanvang van het nieuwe schooljaar;
b) een handelingsdeel af te ronden, vóór aanvang van het nieuwe schooljaar;
c) een cijfermatige toets opnieuw te maken die meetelt in het bepalen van je overgangscijfer,
vóór aanvang van het nieuwe schooljaar;
d) een cijfermatige toets te maken die het overgangscijfer vervangt, vóór aanvang van het
nieuwe schooljaar.

